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III. 1 GESTÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS I 
 

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

1. Analisar os serviços e 
funções de sistemas 
operacionais, utilizando suas 
ferramentas e recursos em 
atividades de configuração, 
manipulação de arquivos, 
segurança e outras.  
2. Selecionar o sistema 
operacional de acordo com as 
necessidades do usuário.  
3. Verificar o funcionamento 
integral dos equipamentos e 
softwares do sistema de 
informação, interpretando 
orientações dos manuais.  

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

1. Funções e serviços de 
sistema operacional.  
(Vide anexo: Ferramentas de 
Apoio)  
2. Instalação e configuração do 
Sistema Operacional  
3. Administração do Sistema 
Operacional  
4. Administração de redes  

 

III. 2 PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II  
 

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

1. Compreender a orientação a 
objetos e sua aplicação em 
programação.  
2. Integrar sistemas.  

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. Redigir instruções de uso 
dos programas implementados.  

1. Programação de 
computadores.  
(Vide anexo: Ferramentas de 
Apoio)  
2. Aplicação de conceito 
cliente/ servidor  

 

III. 3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE II 
 

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

1. Avaliar resultados de teste 
dos programas orientados a 
objetos  
2. Distinguir e avaliar 
linguagens de programação 
orientada a objetos, aplicando-a 
no desenvolvimento de 
software.  

1. Utilizar compiladores e 
ambientes de desenvolvimento 
na elaboração de sistemas.  
2. Executar procedimentos de 
testes de programas.  
3. Redigir instruções de uso 
dos programas implementados.  
4. Aplicar as técnicas de 
programação (orientada a 
objetos).  

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

 

III. 4 PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET II 
 

Função: Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas  para Internet 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Analisar programas de 
aplicação a partir da avaliação 
das necessidades do usuário.  
2. Desenvolver programas e 
aplicação para Web (Internet, 
Extranet e Intranet)  

1. Identificar e utilizar 
adequadamente os principais 
softwares na resolução de 
problemas analisando seu 
funcionamento.  
2. Simular procedimentos de 

1. Programações para Web  
(Vide anexo: Ferramentas de 
Apoio)  
2. Estrutura de páginas de 
Internet  
3. Formatação de páginas  
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funcionamento do programa 
elaborado.  
3. Redigir instruções de uso 
dos programas implementados.  

4. Criação de formulários  
5. Introdução à criação de 
páginas dinâmicas  

 

III. 5 APLICATIVOS PARA PROJETOS II  
 

Função: Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas  Aplicativos  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Selecionar aplicativos para 
atender as necessidades do 
projeto.  
2. Identificar e utilizar 
aplicativos para elaboração e 
gerenciamento de projetos  

1. Utilizar adequadamente os 
softwares aplicativos de 
gerenciamento de projetos.  
2. Implementar projetos 
utilizando ferramentas 
adequadas.  
3. Documentar o(s) projeto (s).  

 

1. Ferramentas de apoio para 
desenvolvimento de projetos. 
Vide anexo: Ferramentas de 
Apoio.  
2. Operação das ferramentas 
de apoio.  

 

 

III. 6 ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL  
 

Função: Organização Empresarial  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Analisar os códigos de ética 
profissional, as regras e 
regulamentos organizacionais.  
2. Atualizar conhecimentos, 
desenvolver e ou aprimorar 
habilidades, aderir a criações e 
introduzir inovações tendo em 
vista melhorar o desempenho 
pessoal e organizacional.  
3. Promover a imagem da 
organização, percebendo 
ameaças e oportunidades que 
possam afetá-la e os 
procedimentos de controle 
adequados a cada situação.  
4. Trabalhar em equipe e 
cooperativamente, valorizando 
e encorajando a autonomia e a 
contribuição de cada um.  
5. Reconhecer e prever 
situações de risco ou 
desrespeito à saúde pessoal, 
social e ambiental e selecionar 
procedimentos que possam 
evitá-las.  

1. Participar e/ou coordenar 
equipes de trabalho.  
2. Identificar políticas, normas e 
controle de qualidade em 
produtos e serviços, aplicando-
os na atividade profissional.  
3. Aplicar a legislação e os 
códigos de ética profissional 
nas relações pessoais, 
profissionais e comerciais.  
4. Estabelecer relações de 
respeito mútuo entre produtor/ 
consumidor, empregador/ 
empregado, parceiro/ 
concorrente.  
5. Participar e/ou coordenar 
equipes de trabalho.  
6. Cumprir criticamente as 
regras, regulamentos e 
procedimentos organizacionais.  
7. Promover a imagem da 
organização.  

1. Higiene e Segurança no 
Trabalho  
2. Relações Interpessoais - 
cliente  
3. Saúde social e ambiental  
4. Gestão empreendedora e 
qualidade  
5. Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais  
6. Conceitos de trabalho em 
equipe, cooperação e 
autonomia pessoal  
7. Critérios de imagem pessoal  
8.Código de Defesa do 
Consumidor  

 

III.7 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
(TCC) EM INFORMÁTICA  

 

Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos   
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar  
2. Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza 
e na complexidade das 
atividades.  

1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos.  
2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  

1. Referencial teórico: pesquisa 
e compilação de dados, 
produções científicas etc.  
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 
definições, terminologia, 
simbologia etc.  
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3. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  
4. Identificar fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos.  
5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  
6. Avaliar de forma quantitativa 
e qualitativa o desenvolvimento 
de projetos.  
7. Analisar metodologias de 
gestão da qualidade no 
contexto profissional.  

3. Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto.  
4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  
5. Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas  
6. Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  
Cronograma de atividades;  
Fluxograma do processo  
4. Dimensionamento dos 
recursos necessários  
5. Identificação das fontes de 
recursos  
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação 
e tabulação  
7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  
8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, 
histogramas.  
9. Sistemas de gerenciamento 
de projeto  
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos  

 

 


