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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. 

Executar análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação das 
necessidades do usuário, propondo soluções; 

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

Codificar programas para Internet. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Técnicas de Programação para Internet I                                                                 Módulo: 01 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. Interpretar e desenvolver páginas 
para Web. 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Coletar dados e informações de usuários 
para elaboração de páginas para 
Internet.  
  
  
Utilizar adequadamente ferramentas para 
desenvolver páginas de Internet.  
  
  
Aplicar as técnicas e normas 
internacionais (W3C) no 
desenvolvimento de páginas para 
Internet. 

1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução aos Navegadores Web. 
 
Estrutura básica do HTML: 

 Declaração de Tipo de 
Documento (DocType 
Declaration); 

 criação de comentários; 

 lista de Metatags; 

 atributos e especificações 
 
Definição dos conceitos de HTML: 

 publicação do documento, 
comandos formatações e 
separadores; 

 formatações frases e 
cabeçalho; 

 propriedades: bordas, cor de 
fundo (background e 
foreground), fonte, cor, 
tamanho, família 

 listas: 

 ordenadas, não ordenadas e 
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4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 

de termos/definições 
 
Formulários (Forms): 

 ações (action); 

 objetos (text, password, 
hidden, textarea, select, 
checkbox, radio, buttons) 

 
Folha de estilo em cascata 
(Cascading Style Sheets –CSS): 

 atributo, classe, propriedade, 
cores (padronização de cores 
para Web (RGB e 
Hexadecimal), criação de 
comentários em CSS); 

 link para uma folha de estilo 
externa; 

 propriedades de folha de estilo 
(class e identification) 

 
Conceito de Tableless: 

 div, imagens, bordas, link, 
propriedades, abreviações, 
espaçamentos (internos e 
externos) e medidas 
reconhecidas (px, pt, e mm, 
cm, %, em) pelo CSS  
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserção de links: 

 internos e externos, 
formatação dos links em CSS; 

 inserção de imagens; 

 formatando listas com 
propriedades CSS: 

 ordenadas, não ordenadas e 
de termos/definições 

 
Conceito de Frames: 

 Implementação e 
propriedades com CSS 

 
Criação de Layouts em camadas 
(tableless) e modelos de formatação 
visual em CSS (display, position, 
float, clear, etc.) 
 
Sintaxe do Javascript: 

 in-line, interno e externo; 

 comentários em javascript: 

 na linha e em bloco 

 criação de variáveis em 
javascript; 

 objeto document e método 
write; 

 concatenação em javascript; 

 objeto window e métodos 
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11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
14. 

(alert, open, prompt, close, 
comfirm) em javascript; 

 operadores lógicos, 
aritméticos e relacionais em 
javascript 

 
Estruturas de Controle: 

 Sequencial; 

 Condicional; 

 Repetição 
 
Utilização de funções predefinidas e 
criação de funções em javascript 
 
Utilização de Métodos e Eventos em 
Javascript 
 
Validação de Formulários em 
Javascript 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Técnicas para Programação para Internet I                                                     Módulo: 03 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Coletar dados e 
informações de usuários 
para elaboração de páginas 
para Internet. 

Introdução aos Navegadores Web; 
 
Estrutura básica do HTML: 
Declaração de Tipo de Documento 
(DocType Declaration); 
Criação de comentários; 
Lista de Metatags; 
Atributos e especificações. 

Aulas teóricas e práticas expositivas e 
exercícios teóricos e práticos para 
aplicação dos conceitos. 

27/01 a 14/02 
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Utilizar adequadamente 
ferramentas para 
desenvolver páginas de 
Internet. 

Definição dos conceitos de HTML: 
Publicação do documento, comandos 
formatações e separadores; 
Formatações frases e cabeçalho; 
Propriedades: 
Bordas, cor de fundo (background e 
foreground), fonte, cor, tamanho e 
família; 
Listas: 
Ordenadas, não ordenadas e de 
termos/definições; 
Formulários (Forms): 
Ações (action); 
Objetos (text, password, hidden, 
textarea, select, checkbox, radio, 
buttons); 
Folha de estilo em cascata 
(Cascading Style Sheets – CSS): 
Atributo, classe, propriedade, cores 
(padronização de cores para Web 
(RGB e Hexadecimal), criação de 
comentários em CSS); 
Link para uma folha de estilo externa; 
Propriedades de folha de estilo (class 
e identification); 
 
Conceito de Tableless: 
Div, imagens, bordas, link, 
propriedades, abreviações, 
espaçamentos (internos e externos) e 
medidas reconhecidas pelo CSS; 

Aulas teóricas e práticas expositivas e 
exercícios teóricos e práticos para 
aplicação dos conceitos. 

17/02 a 25/04 
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Aplicar as técnicas e 
normas internacionais 
(W3C) no desenvolvimento 
de páginas para Internet. 

Inserção de links: 
Internos e externos, formatação dos 
links em CSS; 
Inserção de imagens; 
Formatando listas com propriedades 
CSS: 
Ordenadas, não ordenadas e de 
termos/ definições; 
Conceito de Frames: 
Implementação e propriedades com 
CSS; 
Criação de Layouts em camadas 
(tableless) e modelos de formatação 
visual em CSS (display, position, float, 
clear); 
Sintaxe do Javascript: 
In-line, interno e externo; 
Comentários em javascript: 
Criação de variáveis em javascript; 
Objeto document e método write; 
Concatenação em javascript; 
Objeto window e métodos (alert, open, 
prompt, close, comfirm) em javascript; 
Operadores lógicos, aritméticos e 
relacionais em javascript; 
Utilização de funções pré-definidas e 
criação de funções em javascript; 
Utilização de Métodos e Eventos em 
Javascript; 
Validação de Formulários em 
Javascript. 

Aulas teóricas e práticas expositivas e 
exercícios teóricos e práticos para 
aplicação dos conceitos. 

28/04 a 11/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Competência 
 (por extenso) 

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

Conhecimento das 
ferramentas, objetos e 
componentes que 
compõem um ambiente 
visual de programação; 
 
Capacitar o aluno a 
desenvolver programas em 
uma linguagem de 
programação baseada em 
eventos e recursos para 
Internet; 
 
Compreender o Paradigma 
de orientação por objeto e 
sua aplicação em 
programação. 

Aplicação correta dos 
conceitos estudados na 
resolução de situações 
práticas; 
 
Participação efetiva do aluno 
com o acompanhamento do 
professor; 
 
Apresentação do trabalho, 
assiduidade, cumprimento 
de prazo; 
 
Inferência de dados e 
viabilização dos conceitos. 

Avaliação teórica; 
 
Exercícios teóricos em 
sala de aula; 
 
Comportamento; 
 
Participação; 
 
Exercícios práticos em 
laboratório; 
 
Avaliação Prática em 
laboratório; 
 
Avaliação de 
recuperação. 

Lógica, clareza, 
criatividade, domínio de 
conteúdo; 
 
Coesão; 
 
Criticidade; 
 
Domínio de conceitos; 
 
Resolução dos exercícios 
com o acompanhamento 
do professor; 
  
Assiduidade; 
 
Cumprimento de prazos. 

75% de aproveitamento e 
acertos das atividades em 
aula; 
 
Clareza quanto ao 
conteúdo; 
 
Organização das ideias e 
aplicação dos conceitos; 
 
Acompanhamento da 
compreensão dos avanços 
limites e dificuldades do 
aluno. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostilas elaboradas pelo professor. 

 Sites de apoio: http://tableless.com.br/html5/  
                         http://www.maujor.com/index.php  

 Laboratório de informática equipado com sistemas operacional, softwares aplicativos e 
acesso a internet. 

 Sistema operacional Windows 7 

 Microsoft Office 2007 (Editor de textos, Slides e planilhas eletrônicas). 

 Notepad++ 

 

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

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, 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: Elton Henrique Bonfim Monteiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 16/02/2014 
 

 

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:  
 

 


