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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.

 
apresentações e páginas na Web; ? Conhecer e utilizar sistemas de segurança; ? Avaliar, especificar necessidades e executar treinamentos e suporte

técnico aos usuários; ? Coletar e documentar informações sobre o desenvolvimento de sistemas.
e metodologias para o desenvolvimento de sistemas. Atribuições: Expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto

em que se dá a comunicação; Compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; Planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos
Instalar, codificar, compilar e documentar programas e sistemas de informação para desktop, web e dispositivos móveis, prestando suporte e apoio aos

usuários.
O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações, interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e

codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação,
ferramentas
Propor ações de intervenção solidária na realidade; Elaborar proposta de solução para problemas abordados, mostrando respeito aos valores humanos e

considerando a diversidade sociocultural; Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus periféricos; ?

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Elaborar programas de computador, propondo soluções para resolução de problemas computacionais, aplicando técnicas de orientações a objetos

com conexão a banco de dados.

Habilidades
1.1. Utilizar técnicas de orientação a objetos para programação de código fonte.
1.2. Conectar a aplicação ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
1.3. Compilar código fonte para depurar erros, gerar programas e realizar testes, conforme as especificações solicitadas.

Bases Tecnológicas
1. Revisão de conceitos:
1.1 classes, objetos, instância, métodos sem retorno e com retorno: com e sem parâmetros, passagem parâmetros por valores e por referências
1.2 herança e polimorfismo;
2. Instalação e configuração da ferramenta IDE;
2.1 classes e objetos;
2.2 variáveis;
2.3 tipos de dados;
2.4 palavras reservadas;
2.5 declaração de variáveis e conversão de dados;
2.6 componentes tipados.
3. Componente não-tipado
3.1 criação;
3.2 utilização;
3.3 manutenção.
4. Manipulação do tipo enumerada
5. Operadores aritméticos: adição, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão
6. Incremento e decremento
7. Métodos e escopo:
7.1 declarações que retornam valores;
7.2 sintaxe dos métodos;
7.3 criando um escopo local com um método;
7.4 criando um escopo de classe com uma classe
8. Controle de fluxo, expressões e operadores condicionais
9. Laços ou estruturas de repetição
10. Vetores, matrizes, funções e procedimentos
11. Tratamento de erros
12. Editor visual
13. Interface: Generics (polimorfismo paramétrico)
14. Serialização
15. Conexão com o banco de dados
15.1 ORM – Modelagem Objeto-Relacional;
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15.2 Persistência dos Dados;
15.3 Data Access Object – DAO;
15.4 Projeto de aplicação com conexão ao Banco de Dados;
15.5 Manipulação de Banco de Dados;
15.6 Aplicação CRUD;
15.7 Uso e customização de classes para representação de dados ou objetos no formato grid
16. Criação de relatório:
17. Conceito de MVC
18. Miniaplicativos para execução de programas específicos controlados pelo programa principal
19. Serviços específicos para estender as funcionalidades do servidor, atendendo a requisições web
20. Conceitos de Threads

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Utilizar técnicas de

orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

1. Revisão de conceitos:; 1.1 classes, objetos, instância,
métodos sem retorno e com retorno: com e sem
parâmetros, passagem parâmetros por valores e por
referências; 1.2 herança e polimorfismo;;

Aplicação de avaliação
diagnostica. Aula
expositiva dialogada
utilizando técnicas de
orienta a objeto classes
instancias e revisão de
conceitos.

04/02/19 18/02/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

2. Instalação e configuração da ferramenta IDE;; 2.1
classes e objetos;; 2.2 variáveis;; 2.3 tipos de dados;; 2.4
palavras reservadas;; 2.5 declaração de variáveis e
conversão de dados;; 2.6 componentes tipados.; 3.
Componente não-tipado; 3.1 criação;; 3.2 utilização;; 3.3
manutenção.;

aula pratica e expositiva,
demonstrado o uso de
classes objetos e
variáveis por meio de
exercícios.

18/02/19 04/03/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

3. Componente não-tipado; 3.1 criação;; 3.2 utilização;;
3.3 manutenção.;

aula pratica e expositiva
visando conexão com
banco de dados e
aplicações

04/03/19 18/03/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

3. Componente não-tipado; 4. Manipulação do tipo
enumerada; 5. Operadores aritméticos: adição, subtração,
multiplicação, divisão e resto da divisão;

aula pratica em
laboratório visando o
conhecimentos em
operações aritméticas
com exercícios

18/03/19 01/04/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

4. Manipulação do tipo enumerada; 5. Operadores
aritméticos: adição, subtração, multiplicação, divisão e
resto da divisão; 6. Incremento e decremento;

aula expositiva e
dialogada com trabalho
pratico visando
manipulação incremento e
decremento de banco de
dados,

01/04/19 15/04/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

7. Métodos e escopo:; 7.1 declarações que retornam
valores;; 7.2 sintaxe dos métodos;; 7.3 criando um escopo
local com um método;; 7.4 criando um escopo de classe
com uma classe;

aula dialogada com
aplicação de exemplos
práticos de criação de um
escopo de classe com
uma classe

15/04/19 29/04/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a

7. Métodos e escopo:; 8. Controle de fluxo, expressões e
operadores condicionais; 9. Laços ou estruturas de
repetição;

desenvolvimento pratico
e expositivo de estruturas
de repetição e seleção

29/04/19 13/05/19
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aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;
1.1. Utilizar técnicas de

orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

11. Tratamento de erros; 12. Editor visual; 13. Interface:
Generics (polimorfismo paramétrico); 14. Serialização;

Aplicação de avaliação
diagnostica. Atividade
pratica visando conhecer
editor Swing java de
interfaces.

13/05/19 27/05/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

15. Conexão com o banco de dados; 15.1 ORM –
Modelagem Objeto-Relacional;; 15.2 Persistência dos
Dados;;

aula expositiva com
pratica visando comando
com mysql(banco de
dados)

27/05/19 10/06/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

15. Conexão com o banco de dados; 15.1 ORM –
Modelagem Objeto-Relacional;; 15.2 Persistência dos
Dados;; 15.3 Data Access Object – DAO;; 15.4 Projeto de
aplicação com conexão ao Banco de Dados;; 15.5
Manipulação de Banco de Dados;; 15.6 Aplicação CRUD;;

Atividade pratica
desenvolvida em
laboratório utilizando
manipulação de dados.

10/06/19 03/07/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

15. Conexão com o banco de dados; 15.1 ORM –
Modelagem Objeto-Relacional;; 15.2 Persistência dos
Dados;; 15.3 Data Access Object – DAO;; 15.4 Projeto de
aplicação com conexão ao Banco de Dados;; 15.5
Manipulação de Banco de Dados;; 15.6 Aplicação CRUD;;
15.7 Uso e customização de classes para representação de
dados ou objetos no formato grid; 16. Criação de
relatório:; 17. Conceito de MVC; 18. Miniaplicativos para
execução de programas específicos controlados pelo
programa principal; 19. Serviços específicos para estender
as funcionalidades do servidor, atendendo a requisições
web; 20. Conceitos de Threads;

desenvolvimento de
aplicativos em aula pratica
em grupos ou duplas java
com banco de dados.

22/07/19 12/08/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

15. Conexão com o banco de dados; 15.3 Data Access
Object – DAO;; 15.7 Uso e customização de classes para
representação de dados ou objetos no formato grid; 16.
Criação de relatório:; 17. Conceito de MVC;

aula expositiva com
atividade pratica visando
manipulação de baco de
dados.

12/08/19 26/08/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

13. Interface: Generics (polimorfismo paramétrico); 15.
Conexão com o banco de dados; 15.7 Uso e customização
de classes para representação de dados ou objetos no
formato grid; 16. Criação de relatório:; 17. Conceito de
MVC;

aula pratica de
organização de relatórios
de dados com exercicios

26/08/19 09/09/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

13. Interface: Generics (polimorfismo paramétrico); 15.
Conexão com o banco de dados; 17. Conceito de MVC; 18.
Miniaplicativos para execução de programas específicos
controlados pelo programa principal; 19. Serviços
específicos para estender as funcionalidades do servidor,
atendendo a requisições web; 20. Conceitos de Threads;

desenvolvimento de
aplicativos em aula pratica
em grupos ou duplas java
com banco de dados.

09/09/19 23/09/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para

1. Revisão de conceitos:; 1.1 classes, objetos, instância,
métodos sem retorno e com retorno: com e sem

Aplicação de avaliação
diagnostica. Aula

23/09/19 07/10/19
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programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

parâmetros, passagem parâmetros por valores e por
referências; 1.2 herança e polimorfismo;;

expositiva dialogada
utilizando técnicas de
orienta a objeto classes
instancias e revisão de
conceitos.

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

8. Controle de fluxo, expressões e operadores
condicionais; 9. Laços ou estruturas de repetição; 10.
Vetores, matrizes, funções e procedimentos; 11.
Tratamento de erros;

exposição dialogada e
pratica com exercício
demonstrando vetores
matrizes e funções.

07/10/19 21/10/19

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

1. Revisão de conceitos:; 1.1 classes, objetos, instância,
métodos sem retorno e com retorno: com e sem
parâmetros, passagem parâmetros por valores e por
referências; 1.2 herança e polimorfismo;;

Aplicação de avaliação
diagnostica. Aula
expositiva dialogada
utilizando técnicas de
orienta a objeto classes
instancias e revisão de
conceitos.

21/10/19 16/11/20

1.1. Utilizar técnicas de
orientação a objetos para
programação de código
fonte.; 1.2. Conectar a
aplicação ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados.; 1.3. Compilar
código fonte para depurar
erros, gerar programas e
realizar testes, conforme as
especificações
solicitadas.;

13. Interface: Generics (polimorfismo paramétrico); 15.
Conexão com o banco de dados; 17. Conceito de MVC; 18.
Miniaplicativos para execução de programas específicos
controlados pelo programa principal; 19. Serviços
específicos para estender as funcionalidades do servidor,
atendendo a requisições web; 20. Conceitos de Threads;

desenvolvimento de
aplicativos em aula pratica
em grupos ou duplas java
com banco de dados.

23/09/19 13/12/19

Aplicação de avaliação
diagnostica. Aula
expositiva dialogada
utilizando técnicas de
orienta a objeto classes
instancias e revisão de
conceitos.

18/11/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Elaborar programas de
computador, propondo soluções
para resolução de problemas
computacionais, aplicando técnicas
de orientações a objetos com
conexão a banco de dados.

Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ; Participação em Aula ;
Observação Direta ;

Atendimento às Normas ;
Criatividade na Resolução
de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Organização ;
Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

o aluno deve realizar as atividades
propostas de acordo com os critérios
estabelecidos.Participação e interação
quanto às atividades propostas.Utilizou
adequadamente o software
aplicativo.Apresentação proposta com
precisão de técnicas e de
tempo.Demonstração da utilização do
computador/linguagem.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Fevereiro
semana de integração dos
alunos."palestra jogos e
atividades interclasses"

observar a dificuldade de
aprendizagem dos alunos,

avaliação diagnostica

atividade de integração,
avaliação diagnóstica

 organização e correção
das atividades projetos e
avaliações desenvolvidas

nas aulas

oferecer atividades
praticas como

interpretação dos perfis
dos colaboradores e
materialístico para
apoio na execução

01 e 02 - Reunião
Pedagógica

Março
organização e correção

das atividades projetos e
avaliações desenvolvidas

nas aulas

06 - Reunião de
Curso

 16- Reunião
pedagógica

Abril
interação com os alunos sobre a

importância do curso, quais
oportunidades oferece no

mercado de trabalho.

atividades com revisão do
conteúdo para observação

de dificuldades de
aprendizagem

organização e correção
das atividades projetos e
avaliações desenvolvidas

nas aulas

relatorios com
perguntas para

pesquisa na internet.
sendo enviado por e-

mail

elaboração dos
PTDs, reuniaõ
pedagógica

Maio organização e correção
das atividades projetos e

04 - Reunião de
Pais
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avaliações desenvolvidas
nas aulas

25 - reunião de
Curso

 

Junho
atividade em grupo que

demonstre as dificuldades de
aprendizagem

atividades com revisão do
conteúdo para observação

de dificuldades de
aprendizagem

organização e correção
das atividades projetos e
avaliações desenvolvidas

nas aulas

evidencias os
resultados dos

relatórios para evolução
de conteúdo e

avaliação

Divulgação
resultados do

aproveitamento
escolar à

comunidade

Julho

organização e
correção das

atividades projetos e
avaliações

desenvolvidas nas
aulas

04 - Conselho de Classe
 19 - reunião de

planejamento

Agosto
apresentação de estímulos aos

alunos com atividades
diversificadas e aberto a

comunidade escolar

observar a dificuldade
de aprendizagem dos

alunos, avaliação
diagnostica

atividade de integração,
avaliação diagnóstica

organização e correção
das atividades projetos

e avaliações
desenvolvidas nas aulas

atualização de material
teórico e de apoio pratico

17 - Reunião
Pedagógica

Setembro
organização e correção
das atividades projetos

e avaliações
desenvolvidas nas aulas

14 - Reunião
de Pais

Outubro

atividades integrando a
comunidade, dando destaque a

importância da conclusão do curso
técnico junto com os alunos

formados.

atividades com revisão
do conteúdo para

observação de
dificuldades de
aprendizagem

organização e correção
das atividades projetos

e avaliações
desenvolvidas nas aulas

utilização de mídias áudio
visuais juntamente com

material de apoio
05 - Reunião

de Curso

Novembro
organização e correção
das atividades projetos

e avaliações
desenvolvidas nas aulas

09 - Reunião
Pedagógica

Dezembro
finalização do ciclo motivando o
aluno citando as disciplinas do
próximo ciclo e sua importância

atividades com revisão
do conteúdo para

observação de
dificuldades de
aprendizagem

organização e correção
das atividades projetos

e avaliações
desenvolvidas nas aulas

elaboração de material com
relatório das atividades

desenvolvidas no semestre
para fixação de conteúdo.

07 - Reunião
de

Planejamento
 16 - Conselho

de Classe

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Apostilas desenvolvidas pelos docentes da Unidade, através de pesquisa na bibliografia indicada aos alunos, que se encontra abaixo relacionada:
Desenvolvimento JAVA: http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/documentation/index.html
https://netbeans.org/kb/index_pt_BR.html
Java - Como Programar - 8ª Ed. Autor: Deitel; Deitel, Editora: Prentice Hall (2010).
Java 7 - Programação De Computadores - Guia Prático De Introdução, Orientação E Desenvolvimento. Ed 2014. Manzano, José Augusto N. G. Editora

Érica.
Software de apoio – Netbeans, Mysql Workbench
The Java Tutorial: A practical guide for programmers, Mary Campione e Kathy Walrath.Laboratório com computadores com aplicativos instalados.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno deverá desenvolver seu projeto de software que cadastre os dados de clientes e solicite as informações necessárias para o calculo do índice de

massa corporia mostrando na tela sua classificação.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Proposta de Integração e interdisciplinas. Apresentação de palestra, jogos e debates com o ex-alunos e suas experiencias: em local e data a ser definido

e utilização de ferramentas para o desenvolvimento dos trabalhos interagindo periodicamente com as disciplinas de TLBD.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação será continua, intensiva, através da retomada dos objetivos/conteúdo não atingidos, diagnosticado nos processos avaliatórios.
Assim, a recuperação deverá ser imediata à detecção de uma falha para sanar as dificuldades dos alunos de forma a não comprometer o andamento do

conteúdo.
Compreenderá atividades diversas, de acordo com o conteúdo a ser revisto, como pesquisa, estudos dirigidos, lista exercícios, elaboração de

síntese/resumos, avaliações escritas e orais, esclarecimentos de dúvidas, a serem desenvolvidas individualmente ou coletivamente, com a orientação do
professor

IX – Identificação:
Nome do Professor DANIEL TOETZ DUARTE ;
Assinatura Data 06/03/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente, está compatível com o Plano de Curso, apresentando Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas adequadas,
contemplando também as atividades previstas, material de apoio, atividades de integração, interdisciplinaridade, estratégias de recuperação e o plano didático
quinzenal.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 06/03/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
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Data Descrição
18/02/2019 poderá ocorrer no decorrer do curso dependendo das atividades, palestras e visitas técnicas a serem agendadas.
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