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II. 1 GESTÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS II  
 

Função: Operação de Computadores e Sistemas Operaci onais  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Organizar atividades de 
entrada e saída de dados de 
sistemas de informação.  
2. Verificar o funcionamento 
dos equipamentos e softwares 
do sistema de informação, 
interpretando orientações dos 
manuais.  
3. Identificar e utilizar o S.O., 
aplicando a multiusuário.  

1. Utilizar adequadamente os 
recursos de hardware dos 
computadores.  
2. Distinguir arquiteturas de 
sistemas operacionais, 
identificando as vantagens e 
limitações de cada opção.  

1. Estrutura geral de 
compiladores  
2. Funções e serviços de 
sistema operacional. (Vide 
anexo: Ferramentas de Apoio) .  
3. Gerenciamento de arquivos, 
memórias e recursos do S.O.  

 

II. 2 ESTRUTURA DE DADOS I.  
 

Função: Lógica, Algoritmos e Métodos de Desenvolvim ento de Aplicativos  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Interpretar pseudocódigos, 
algoritmos e outras 
especificações para codificar 
programas.  
2. Desenvolver algoritmos e 
fluxogramas.  
3. Avaliar resultados de testes 
dos programas estruturados.  
4. Distinguir e avaliar 
linguagens de programação 
estruturada, aplicando-a no 
desenvolvimento de software  

1. Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais.  
2. Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  
3. Executar procedimentos de 
testes de programas.  
4. Aplicar as técnicas de 
programação estruturada.  
5. Utilizar compiladores e 
ambientes de desenvolvimento 
na elaboração de programas.  
6. Executar procedimentos de 
testes de programas.  
7. Redigir instruções de uso 
dos programas implementados.  

1. Lógica, algoritmos, 
fluxogramas e pseudocódigos  
2. Técnicas de programação 
estruturada  
3. Estruturas de dados  
4. Vetores, matrizes, funções e 
procedimentos  
5. Linguagens de programação  
6. Desenvolvimento de software  
7. Ambientes de 
desenvolvimento de programa. 
Vide anexo: Ferramentas de 
Apoio  

 

II. 3 PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I.  
 

Função: Lógica, Algoritmos e Métodos de Desenvolvim ento de Aplicativos  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Desenvolver programação 
através de divisão modular e 
refinamentos sucessivos.  
2. Integrar módulos de 
programação.  
3. Avaliar resultado de teste 
dos programas desenvolvidos.  
4. Compreender paradigma de 
orientação por objeto e sua 
aplicação em programação.  

1. Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais.  
2. Executar procedimentos de 
testes de programas.  
3. Redigir instruções de uso 
dos programas implementados.  
4. Aplicar as técnicas de 
programação (orientada a 
eventos e objetos).  

1. Lógica computacional  
2. Vetores, Matrizes, Funções e 
Procedimentos  
3. Programação de 
Computadores básico com 
noções de Banco de Dados.( 
Vide anexo: Ferramentas de 
Apoio)  
4. Técnicas de Programação  

 

 

 

 

II. 4 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I 
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Função: Lógica, Algoritmos e Métodos de Desenvolvim ento de Aplicativos  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Avaliar resultados de testes 
dos programas orientados a 
objeto.  
2. Distinguir e avaliar 
linguagens de programação 
orientada a objeto, aplicando-a 
no desenvolvimento de 
software.  
3. Compreender a orientação a 
objeto e aplicá-la em 
programação.  

1. Executar procedimentos de 
testes de programas.  
2. Redigir instruções de uso 
dos programas implementados.  
3. Aplicar técnica de 
programação orientada a 
objetos.  

1. Desenvolvimento de 
software. (Vide anexo: 
Ferramentas de Apoio)  
2. Ambientes de 
desenvolvimento de programas  
3. Lógica computacional  

 

               II. 5 TÉCNICAS E LINGUAGENS PARA BANCO DE DADOS II  
 

Função: Tecnologias e Linguagens para Banco de Dado s  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Compreender a arquitetura 
cliente-servidor, aplicando-as 
em bancos de dados.  
2. Analisar e aplicar o resultado 
da modelagem de dados.  

1. Implementar as estruturas 
modeladas usando banco de 
dados.  
2. Utilizar ambientes/ 
linguagens para manipulação 
de dados nos diversos modelos 
de SGBD (Sistemas 
Gerenciadores de Bancos de 
Dados).  
3. Utilizar os conceitos de 
bancos de dados acima 
descritos em bases de dados 
distribuídas e aplicações em 
camadas.  

1. Ambientes/ ferramentas de 
gerenciamento de bancos de 
dados. (Vide anexo: 
Ferramentas de Apoio).  
2. Linguagem SQL  
3. Gerenciamento de banco de 
dados  
4. Administração de banco de 
dados  

 

II. 6 REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS I  
 

Função: Instalação e Configuração de Redes  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Analisar as características 
dos meios físicos disponíveis e 
as técnicas de transmissão de 
dados.  
2. Identificar as arquiteturas de 
redes.  
3. Identificar e analisar meios 
físicos, dispositivos e padrões 
de comunicação, reconhecendo 
as implicações de sua 
aplicação no ambiente de rede.  

1. Utilizar ferramentas de 
confecção de cabos de redes.  
2. Fazer conexão de cabos a 
computadores e a 
equipamentos de rede segundo 
as diversas categorias de 
certificação.  
3. Executar a configuração 
básica de equipamentos de 
comunicação, seguindo 
orientações dos manuais.  
4. Identificar e caracterizar os 
processos que ocorrem nas 
organizações.  
5. Aplicar técnicas de coleta de 
informações nas organizações.  

1. Tipos de redes  
2. Topologias de redes  
3. Tipos de meios físicos  
4. Sistemas de Comunicação e 
meios de transmissão  
5. Normas convenções 
instrumentos de aferição e 
certificação de cabos de rede  
6. Modelos de referência de 
arquiteturas de redes  
7. Cabeamento estruturado  
8. Componentes de redes  
9. Padrões de redes: 
ETHERNET, FAST-
ETHERNET, ATM, FDDI. (Vide 
anexo: Ferramentas de Apoio)  

II. 6 REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS I  
 

Função: Operação dos Serviços de Rede  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

4. Analisar serviços e funções 
de servidores de rede.  
5. Identificar os sistemas 
operacionais de redes, 

6. Identificar e informar as 
necessidades dos usuários em 
relação à segurança da rede 
conforme as políticas de 

10. Protocolos de comunicação  
11. Interconexão, 
endereçamento de redes e 
máscaras de sub-redes  
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avaliando suas possibilidades 
em relação a serviços e 
restrições. 
4. Analisar serviços e funções 
de servidores de rede.  
5. Identificar os sistemas 
operacionais de redes, 
avaliando suas possibilidades 
em relação a serviços e 
restrições.  

acesso do ambiente em uso.  
7. Configurar softwares de 
rede.  
8. Utilizar os recursos 
oferecidos pela rede atendendo 
especificações e necessidades 
dos usuários.  
9. Utilizar computadores 
conectados em redes.  

12. Especificações e 
configurações de servidores de 
redes  
13. Classificação de sistemas 
operacionais para redes e seus 
serviços  
14. Configuração de aplicações 
de redes  

 

II. 7 ANÁLISE DE PROGRAMAÇÃO  
 

Função: Introdução à Análise e Projeto de Sistemas  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Interpretar e analisar 
modelos de dados.  
2. Interpretar e avaliar 
documentação de análise e 
projeto de sistemas.  
3. Identificar e utilizar técnicas 
de modelagem de dados.  

1. Utilizar técnicas de 
modelagem de dados.  
2. Utilizar técnicas de análise e 
projeto de sistemas.  
3. Aplicar as técnicas de 
modularização, especificação e 
verificação de software.  
4. Utilizar ferramentas de apoio 
ao desenvolvimento de 
software.  
5. Aplicar a orientação a 
objetos na construção da 
hierarquia de classes do 
sistema.  
6. Definir, junto ao cliente, os 
requisitos do programa 
solicitado.  

1. Modelagem de dados  
2. Metodologias de análise e 
projetos de sistemas utilizando 
linguagem de modelagem 
unificada (UML)  
3. Metodologia de projeto de 
sistemas com UML:  
Diagrama de Casos de Uso, de 
Classes e de Objetos.  
Diagrama de Interação – 
Seqüência e Colaboração  
Diagrama de Gráfico de 
Estados e Atividades  
(Vide anexo: Ferramentas de 
Apoio)  

 

II. 8 PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURS O (TCC) EM 
INFORMÁTICA  

 

Função: Estudo e Planejamento  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar demandas e 
situações-problema no âmbito 
da área profissional.  
2. Propor soluções 
parametrizadas por viabilidade 
técnica e econômica aos 
problemas identificados.  
3. Correlacionar a formação 
técnica às demandas do setor 
produtivo.  
4. Identificar fontes de pesquisa 
sobre o objeto em estudo.  
5. Elaborar instrumentos de 
pesquisa para desenvolvimento 
de projetos.  
6. Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e 
científicas, de forma criteriosa e 
explicitada.  
7. Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 

1. Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos.  
2. Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto.  
3. Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto.  
4. Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo.  
5. Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos.  

1. Estudo do cenário da área 
profissional:  
características do setor (macro 
e micro regiões);  
avanços tecnológicos;  
ciclo de Vida do setor;  
demandas e tendências futuras 
da área profissional;  
identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações-
problema do setor.  
2. Identificação e definição de 
temas para o TCC:  
análise das propostas de temas 
segundo os critérios: 
pertinência, relevância e 
viabilidade  
3. Definição do cronograma de 
trabalho  
4. Técnicas de pesquisa:  
Documentação Indireta 
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bibliográficas.  (pesquisa documental e 
pesquisa bibliográfica);  
técnicas de fichamento de 
obras técnicas e científicas;  
Documentação Direta 
(pesquisa de campo, de 
laboratório, observação, 
entrevista e questionário);  
técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de 
campo (questionários, 
entrevistas, formulários etc.)  
5. Problematização  
6. Construção de hipóteses  
7. Objetivos: geral e específicos 
(Para quê? e Para quem?)  
8. Justificativa (Por quê?)  

 

 


