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2. Caracterização e Sistemática de Funcionamento 

 

Nível: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Modalidade: À distância 

Forma de Oferta: Subsequente 

Tempo de duração do Curso: 1 ano e 6 meses 

N° de vagas por polo: no mínimo 50 vagas  

Ano de criação do Curso: 2017 

Regime de Matrícula: Semestral 

 

3. Apresentação 

O presente Projeto Pedagógico apresenta a proposta de estruturação do Curso 

Técnico em Rede de Computadores, na forma subsequente ao Ensino Médio, na 

Modalidade a Distância, sob responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância (DEAD) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). 

O IFMA tendo como referência a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei Nº 9394/96) que enuncia em seu Artigo 80 a inclusão da EAD, regulamentada 

pelo Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05, se propõe a oferecer curso de 

educação profissional técnica de nível médio, visando, inicialmente, atender a uma 

demanda reprimida e crescente que não tem acesso a cursos presenciais técnicos pelos 

motivos clássicos: alunos que não puderam ter acesso ao ensino técnico, não há 

Instituições de Educação Profissional Técnica de nível médio, alunos que têm que conciliar 

trabalho e estudo, questões à dificuldades de deslocamento (acessibilidade), tempo, entre 

outras razões que justificam a implementação de cursos na modalidade a distância. 

Desta feita, a Educação a Distância IFMA, vinculada aos cursos da área técnica e 

profissionalizante, no âmbito da Rede e-Tec Brasil, tem como prioridade a formação de 

profissionais técnicos de nível médio, atendendo às necessidades da região em benefício 

da sociedade, em cumprimento ao exposto no Currículo Referência Nacional. 

Assim, o presente Projeto responde ao compromisso do IFMA/DEAD em formar 

profissionais com sólida fundamentação científico-tecnológica, associada a conhecimentos 

que lhes propiciem uma formação cultural, social, política e ética, de modo a se tornarem 



 

 7 

cidadãos capazes de participar e influenciar na construção e na transformação da 

sociedade, bem como fomentar as atividades de pesquisa e extensão. 

Nessa perspectiva, o Curso Técnico em Rede de Computadores possibilita a jovens 

e adultos a oportunidade de se profissionalizar nessa área na modalidade à distância, pois 

hoje não é mais possível pensar em saúde, educação, comunicação sem a aplicação da 

informática. Apesar de essa ciência mudar muito rápido, há a possibilidade de aprendizado 

contínuo uma vez que a informática contribui para o desenvolvimento de habilidades como 

autonomia e auto estudo. 

A proposta está estrutura no intuito de valorizar a formação humana integral, 

buscando a interdisciplinaridade, por meio da integração dos conteúdos da Educação 

Básica e da Educação Profissional. Portanto, visa à formação de profissionais qualificados 

para o mundo do trabalho, mas também a formação de cidadãos críticos, proativos, 

responsáveis, conscientes da realidade social, política e cultural de sua região, do contexto 

nacional e global. 

Por fim, O IFMA, ao reconhecer a importância estratégica do uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação como apoio e enriquecimento do ensino presencial e da 

modalidade da Educação a Distância, amparada pela legislação, para, ampliação do 

acesso, expansão e democratização do ensino, vêm envidando esforços para assumir o 

desafio e consolidar-se como centro de excelência em EAD levando educação onde ela for 

necessária. 

4. Contextualização da EaD no IFMA 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA-MA, 

autarquia do Ministério da Educação, criado por meio da Lei de nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, reorganiza toda a rede federal de educação federal no País, composto 

pelas antigas escolas técnicas e CEFETs, transformando-as em Institutos em todo o 

território nacional. 

O IFMA concebe a Educação a Distância como uma alternativa de qualidade para 

aqueles que não podem ter acesso à educação presencial, por diversos motivos: atraso no 

processo de escolarização, impossibilidade física e/ou geográfica de frequentar a escola, 

mesmo à noite, pela necessidade de sobrevivência, de trabalho em horários alternados, 

pela necessidade de qualificação profissional em serviço, por estar desempregado, e assim 
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por diante. Desse modo, o objetivo da EaD, dentro de um contexto bem amplo de inclusão, 

é atender a uma crescente democratização do ensino. 

 Para tanto, o IFMA cria alternativas de formação técnico-profissional, em que a 

necessidade de mobilidade seja minimizada. Nesse sentido, vem institucionalizando a 

Educação a distância (EaD) com projetos que se utilizam de outras tecnologias que podem 

diminuir dificuldades de tempo e espaço. 

Segundo o Decreto Nº 5.622, de 19 de Dezembro de 2005 que regulamenta o art. 80 

da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, define educação à distância com uma 

“modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino 

e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos”. 

 A política de EaD no IFMA tem a Diretoria de Educação a Distância (DEaD) como 

centro de apoio a operacionalização dos projetos e/ou programas na modalidade de EaD, 

que em colaboração com os Campi, atuará no planejamento e acompanhamento de cursos 

(FIC, profissionais e tecnológicos de nível médio, graduação e de pós-graduação) na 

modalidade EaD, tendo entre outras, as seguintes atribuições: 

a) planejar, orientar, supervisionar e avaliar todos os programas ou atividades do 

IFMA que utilizem metodologias de Educação a Distância; 

b) assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na modalidade de EaD, 

mediante articulação contínua com todos os setores do IFMA; 

c) oferecer cursos e/ou atividades formativas em educação profissional e tecnológica 

em todos os seus níveis; 

d) qualificar docentes e técnicos administrativos para atuarem em EaD. 

Portanto, por ser essa modalidade de ensino um desafio, uma necessidade da 

sociedade contemporânea, é que o IFMA/DEAD vem se inserir e assumir a missão de 

adotá-la, como prática pedagógica, porém sempre buscando se alicerçar em um processo 

de ensino e de aprendizagem interativo e construtivista, de modo a formar cidadãos 

autônomos críticos e reflexivos para a sociedade. 
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5. Concepção do Curso Técnico em Informática na Modalidade a Distância 

5.1 Fundamentação Teórico-Metodológica do Curso 

O  Curso Técnico em Rede de Computadores na modalidade de Educação a 

Distância tem como missão formar profissionais capazes de implementar e manter 

estrutura, equipamentos de acesso, sistemas operacionais e serviços de redes, aplicando 

normas de segurança de Tecnologias de Informação e Comunicação e padrões técnicos 

de acordo com normas de qualidade, saúde, segurança do trabalho e prevenção ambiental. 

A proposta pedagógica do curso está em conformidade com a Filosofia do IFMA, cujo 

objetivo é “contribuir para o desenvolvimento pleno das potencialidades de cada educando, 

de modo a habilitá-lo ao exercício competente e ético de uma profissão enquanto cidadão 

responsável e empreendedor”. Nesse sentido, o curso deverá garantir as competências na 

formação, portanto, estando orientado por princípios éticos, políticos e pedagógicos, 

buscando articular tecnologia e humanismo, tendo a prática profissional como eixo principal 

do currículo da formação técnica.  

 

6. O Curso de Informática 

6.1. Justificativa 

O município de Caxias limita-se com os municípios de Codó, Aldeias Altas e 

Coelho Neto ao Norte, com os municípios de Parnarama e Matões ao Sul, pelo Estado do 

Piauí e o município de Timon ao Leste e com o município de São João do Sóter a Oeste. 

Caxias esta localizada entre terreno acidentado e próximo a rios e riachos, de modo que as 

barreiras naturais impõem-se sobre a cidade e dificultam o seu crescimento ao norte, 

nordeste e noroeste. As principais vias de transporte intermunicipal desta região são as 

Rodovias: Federal BR 316, e Estadual MA 034 e a MA 127. O Município está a 370 km da 

capital São Luís e a 65 km de Teresina no Piauí, pertencendo a Microrregião de Caxias, e 

Mesorregião, Leste Maranhense. 

É notório que desde a sua formação, o fator econômico foi o propulsor do 

desenvolvimento de Caxias. A formação do Parque Têxtil, no final do século XIX, fortaleceu 

e intensificou o processo de urbanização, pois aglomerou em torno da cultura algodoeira e 

da sua industrialização um grande número de pessoas, vindas da zona rural e de outras 

regiões, gerando novos empregos e serviços além do fortalecimento do comércio e da 
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economia. Com o declínio da industrialização e da cultura do algodão, na primeira metade 

do século XX, o município entrou numa fase de estagnação econômica, que refletiu na 

urbanização e na distribuição da população no município. 

O índice de urbanização no município manteve-se muito baixo desde sua 

formação, em função da sua imensa extensão territorial e da dispersão da população, que 

se distribuía na zona rural em busca de novas áreas de pastagem, cultivo e extração do 

babaçu, produto que com o arroz, substituiu o algodão. 

A partir da segunda metade do século XX a ocupação do município ocorreu de 

forma inversa, houve um intenso aumento do índice de urbanização provocado pelo êxodo 

rural, fenômeno observado em todo o Brasil entre as décadas de 70 e 80, e que mudou 

consideravelmente o desenho da cidade que se expandiu em todas as direções, apesar 

das barreiras naturais. 

A expansão urbana ocorreu de forma desordenada, exigindo da administração 

pública a urbanização de grandes áreas periféricas sem que houvesse um planejamento 

ou lei que definisse os novos usos e ocupações. Essa realidade ainda se mantém, Caxias 

não possui Código de Obras ou Lei de zoneamento, o que não impede o surgimento de 

novos bairros e, consequentemente, novas áreas de conflito. 

No período 1991-2000, a população de Caxias teve uma taxa média de 

crescimento anual de 0,72%, passando de 131.345 em 1991 para 139.756 em 2000. A taxa 

de urbanização cresceu 74,05% de 2000 para 75,80% em 2007. Segundo o Instituto 

brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE a população de Caxias conta com 155.202 

habitantes de acordo com o Censo realizado em 2010, dos quais 118.059 residem em Zona 

urbana e 36.643 em Zona Rural. No período de 2000-2010, a população de Caxias cresceu 

em uma taxa média anual de 0,92%. 

A região do leste maranhense possui uma grande diversidade de empresas e 

organizações que geram uma demanda constante por profissionais técnicos capacitados 

na área de Informática. Nesse sentido, há elevado número de empresas que tem investido 

em oferta de capacitação para os seus funcionários na área de informática refletindo a 

carência que o setor enfrenta em relação à qualificação desses profissionais, o que revela, 

segundo informações do próprio segmento, a falta de noções básicas de programação, de 

identificação e modelagem de sistemas, conhecimentos de matemática; além da dificuldade 
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de trabalhar em equipe, de desenvolver novas habilidades, funções e competências 

profissionais necessárias para os mais variados setores produtivos. 

Em visão extensa, sabe-se que o IFMA, como Instituição Pública Federal, cuja 

missão é “Promover ensino, pesquisa, inovação e extensão, visando formar cidadãos 

críticos, éticos, responsáveis, com uma visão holística e empreendedora, capazes de 

desenvolver ações sustentáveis de forma a atender às necessidades da sociedade”         

(PDI, 2009-2013), sente-se na responsabilidade de contribuir com o Estado com o processo 

de qualificação de jovens e adultos visando atender à demanda existente, propiciando 

assim a melhoria da qualidade dos serviços prestados nos municípios e, 

consequentemente, possibilitando a inserção de profissionais qualificados no mundo do 

trabalho. 

Pode-se dizer, de forma genérica, ainda, que as atividades de informática estão 

direcionadas à oferta de apoio tecnológico a todas as cadeias produtivas, qualquer que seja 

o setor econômico no qual ela se desenvolva. Assim é possível identificar a necessidade 

de se organizar e recuperar as informações de forma sistemática e automatizada, tanto no 

apoio às atividades agropecuárias, atividades industriais ou de comercialização e prestação 

de serviços. Essa característica faz com que os profissionais de informática sejam 

necessários em praticamente todas as organizações públicas ou privadas, de todos os 

portes e qualquer que seja o seu ramo de atividade. Essa característica faz com que os 

profissionais de informática sejam necessários em praticamente todas as organizações 

públicas ou privadas, de todos os portes e qualquer que seja o seu ramo de atividade. 

A área profissional da Tecnologia de Informações, objeto deste Plano de Curso, 

por sua própria natureza, está presente em todas as atividades econômicas, como exposto 

alhures. Assim, visando responder às demandas por profissionais que atendam à 

necessidade deste mercado no Estado e contribuindo, substancialmente, para a qualidade 

dos serviços oferecidos nesta área em nossa região, o IFMA propõe-se a oferecer o Curso 

Técnico em Rede de Computadores, na modalidade Ead da forma subsequente ao Ensino 

Médio, referente ao eixo tecnológico Informação e Comunicação do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos, por entender que estará formando mão de obra para suprir as 

necessidades da sociedade no âmbito local e regional e, ao mesmo tempo, oferece à 

população opções de melhora em sua capacitação profissional. 
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A organização do referido curso segue as diretrizes oficiais do Decreto nº 5.622, de 

19 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a estruturação formal do projeto para fins de 

EaD. No seu texto, podemos observar: 

Art. 13. Para os fins de que trata este Decreto, os projetos pedagógicos de cursos 
e programas na modalidade a distância deverão: 
I – obedecer às diretrizes curriculares nacionais,  estabelecidas pelo 
Ministério da Educação para os respectivos níveis e modalidades educacionais;  
II – prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades 
especiais;  
III – explicar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância, com 
apresentação de:  
a) os respectivos currículos;   
b) o número de vagas proposto;  
c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e 
avaliações a distância; e  
d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios curriculares, 
defesa presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades em 
laboratórios científicos, bem como o sistema de controle de frequência dos 
estudantes nessas atividades, quando for o caso.  

 
Vale destacar que o IFMA/DEAD percebe que a Educação a Distância desenvolvida 

por e através dele deve ser entendida como processo de formação humana que se organiza 

e desenvolve metodologicamente, diferente do modelo presencial, no que concerne ao 

tempo e ao espaço. É, pois, uma modalidade de educação que imprime a necessária 

constituição de um Plano de Curso sustentado por um dado quadro teórico-metodológico 

que irá nortear epistemologicamente todos os elementos constituintes e dinamizadores da 

prática pedagógica. 

6.2. Objetivos do Curso 

6.2.1. Objetivo Geral 

Formar profissionais para atuarem no desenvolvimento tecnológico da sociedade, 

em estreita relação com atitudes profissionais éticas, críticas e ativas, com vistas a garantir 

a expansão das capacidades humanas em intrínseca relação com a aprendizagem técnico-

científica no campo da Informática, sobretudo na área de Rede de Computadores. 

6.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Fomentar o espírito empreendedor, fortalecendo o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências que permitam a identificação de oportunidades de 
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negócio nos arranjos produtivos locais, o planejamento e gestão de pequenos 

negócios. 

• Desenvolver as competências profissionais específicas requeridas para a habilitação 

em Redes de Computadores como parte integrante do eixo tecnológico de 

Informação e Comunicação. 

• Ampliar as possibilidades de atuação e interação com outras habilitações 

profissionais do eixo tecnológico de Informação e Comunicação. 

• Oferecer um ensino contextualizado, associando teoria à prática;  

• Oferecer educação profissional, considerando o avanço da tecnologia e a 

incorporação constante de novos métodos e processos de produção e distribuição 

de bens e serviços;  

• Promover uma educação profissional sempre integrada e articulada com a educação 

básica, o trabalho, a ciência e a tecnologia; 

• Promover a educação inclusiva por meio do acesso à educação profissional de 

qualidade; 

• Proporcionar uma formação humana e profissional que conduzam ao 

desenvolvimento de uma postura ética e de habilidades comportamentais, técnicas 

e organizacionais constituintes do perfil de um profissional competente, com visão 

de futuro e responsabilidade social e ambiental. 

• Promover a apropriação do saber científico e tecnológico que alicerça o exercício da 

prática profissional, contribuindo para a inserção crítica no mundo do trabalho. 

• Desenvolver conhecimentos que favoreçam o domínio e a utilização de conceitos e 

ferramentas tecnológicas relativas ao campo de atuação, articulando teoria e prática. 

 

6.3. Público-alvo e critério de acesso 

O acesso ao Curso Técnico de Nível Médio em Rede de Computadores na 

modalidade a distância dar-se-á através de Processo Seletivo, regulado por Edital próprio. 

Para tanto, o candidato deverá ter concluído ou estar cursando a 3ª série do Ensino Médio 

ou equivalente. 
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6.3.1. Aptidões esperadas dos egressos 

Técnico em Redes de Computadores é o profissional de nível médio que instala 

e configura dispositivos de comunicação digital e programas de computadores em 

equipamentos de rede. Executa diagnóstico e corrige falhas em redes de computadores. 

Prepara, instala e mantém cabeamentos de redes. Configura acessos de 

usuários em redes de computadores. Configura serviços de rede, tais como firewall, 

servidores web, correio eletrônico, servidores de notícias. Implementa recursos de 

segurança em redes de computadores  

O técnico em Redes de Computadores tem a possibilidade de atuar em 

empresas privadas ou públicas, na gestão da informação por meio do uso da tecnologia 

digital em diversos setores produtivos. 

Ao término do curso este técnico deverá possuir as seguintes competências 

gerais:  

• Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao 

exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que 

nela intervêm como produtos da ação humana e do seu papel como agente social;  

Identificar o funcionamento o relacionamento entre os componentes de 

computadores e seus periféricos;  

• Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e softwares;  

• Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e 

softwares avaliando seus efeitos;  

• Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;  

• Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidade do 

usuário;  

• Desenvolver algoritmos através de divisão modular e refinamentos sucessivos;  

• Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas 

computacionais;  

• Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de software;  

• Identificar arquiteturas de redes;  
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• Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as 

implicações de sua aplicação no ambiente de redes;  

• Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais de redes; 

 • Identificar arquitetura de redes e tipos, serviços e funções de servidores; 

 • Organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de 

projetos;  

• Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos 

usuários; 

executar ações de treinamento e de suporte técnico;  

• Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação, na 

produção e na manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de 

pessoas;  

• Empregar a tecnologia com foco na gestão e desenvolvimento dos negócios;  

• Apresentar visão empresarial nas ações de controle e desenvolvimento de projetos;  

• Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em 

projetos, em processos de programação, na instalação de softwares, hardwares e na 

manutenção destes;  

• Elaborar planilha de custos de programação e de manutenção de softwares e 

equipamentos, considerando a relação custo e benefício;  

• Aplicar métodos, processos e logística na programação, instalação e manutenção; 

• Projetar programas e sítios, sites utilizando técnicas que possam primar pela 

garantia de uso e capacidade de informar;  

• Elaborar projetos, lay-out, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as 

normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos;  

• Avaliar as características e as particularidades dos programas aplicativos e do 

hardware, buscando integrá-los para propor soluções;  

• Projetar melhorias nos sistemas convencionais de programação, instalação e 

manutenção, propondo incorporação de novas tecnologias;  

• Identificar elementos dentro do processo produtivo, que possam ser otimizados, 

com a finalidade de gerar uma melhor relação custo x benefício;  

• Coordenar atividades que demandam o trabalho e desenvolvimento de projetos em 

grupo;  
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• Possuir conhecimento de banco de dados, dentro de arquiteturas Cliente/Servidor; 

• Possuir conhecimento para desenvolver aplicações que serão disponibilizadas no 

ambiente da Interna 

• Conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio 

ambiente e entendendo a sociedade como uma construção humana dotada de tempo, 

espaço e história;  

• Ter atitude ética no trabalho e no convívio social, compreender os processos de 

socialização humana em âmbito coletivo e perceber-se como agente social que intervém 

na realidade; 

 • Ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em 

equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora;  

• Posicionar-se crítica e eticamente frente às inovações tecnológicas, avaliando seu 

impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade. 

 

7.  Organização Curricular 

 

Este Projeto Pedagógico de Curso foi elaborado em observância às seguintes 

legislações e normativas: 

• Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que define carga horária de cada 

formação e sua área de conhecimento, sugere abordagens para os cursos, 

traça perfis de formação e apresenta campos de atuação profissional; 

• Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional; 

• Lei n. 11.741, de 16 de julho de 2008, que altera dispositivos da Lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações 

da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e 

adultos e da educação profissional e tecnológica; 

• Lei 11.892/08, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais; 

• Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, que regulamenta a oferta de 

Educação a Distância, conforme o artigo 80 da Lei 9.394/1996; 
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• Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e 

os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências; 

• Resolução CNE/CEB n. 3/2008, atualizada pelo Parecer CNE/CEB n. 3, de 06 

de junho de 2012, que Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio; 

• Resolução CNE/CEB n. 6, de 20 de setembro de 2012, que institui as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio; 

• Resolução/FNDE/CD nº 36/09, que estabelece orientações, diretrizes, 

critérios e normas para a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa no 

âmbito do Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (Programa e-Tec); 

• Parecer n. 39, de 8 de dezembro de 2004, da aplicação do Decreto nº 

5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino 

Médio; 

• Parecer CNE/CEB n. 11, de 04 de setembro de 2012, sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

• Projeto Político Pedagógico Institucional do Instituto Federal do Maranhão 

 

A organização curricular do Curso Técnico em Rede de Computadores está 

estruturada em três módulos, sendo a conclusão de cada módulo condição para a 

continuidade dos módulos posteriores, e fora concebida com base nos objetivos e no perfil 

profissional do egresso, considerando as competências a serem desenvolvidas no mundo 

do trabalho pelo profissional certificado.  Este será obtido após a conclusão integral dos 

referidos módulos.  

Possui uma matriz curricular integralizada por disciplinas que se articulam 

permanentemente, o que implica uma prática interdisciplinar de abordagem de conteúdos, 

por entendermos que no desempenho profissional o indivíduo atua integradamente. 

Assim, as estratégias de aprendizagem deverão abranger a resolução de problemas 

e o desenvolvimento de projetos significativos para a habilitação pretendida. A 

interdisciplinaridade, como princípio pedagógico, será adotada neste curso com vistas a 

romper a fragmentação do saber e possibilitar uma visão da totalidade do conhecimento. 

Isto garante a integração dos conteúdos e também sua significação para os alunos. 
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. 

No curso, as competências serão desenvolvidas associando paralelamente teoria e 

prática. Desse modo, devem ser planejadas atividades desafiadoras que levem o aluno ao 

progressivo desenvolvimento na medida em que estas lhes permitirão participar com 

autonomia do processo de aprendizagem, favorecendo assim seu crescimento pessoal e 

desempenho profissional. Nesse sentido, as disciplinas com carga horária de 60h terão 10h 

de atividade prática profissional, conforme o quadro indicado no item a seguir. 

 

7.1. Matriz Curricular 
 

1º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C. Horária EP OD AE 

Ambientação em Educação a Distância 30 05 20 20 

Organização e Arquitetura de computadores 60 10 30 20 

Fundamentos de Redes de Computadores 45 10 30 20 

Protocolo de Comunicação de Dados 60 10 30 20 

Eletricidade 45 10 30 20 

Redação Técnica 45 10 30 20 

Inglês Instrumental 30 05 20 20 

Total do Semestre 315 60 190 140 

2º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C. Horária EP OD AE 

Introdução à Programação em Ambientes de 
Redes 

60 10 30 20 

Empreendedorismo  45 10 30 20 

Legislação Aplicada 30 05 20 20 

            Infraestrutura de Redes de Computadores 60 10 30 20 

Tecnologia de Redes sem Fios 60 10 30 20 

Sistemas Operacionais  60 10 30 20 

Linguagem Script 45 10 30 20 

Total do Semestre 360 65 200 140 

3º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C. Horária EP OD AE 

Projeto Integrador 45 05 20 20 

Segurança do Trabalho 45 10 30 20 

Gerenciamento de Redes de Computadores 60 10 30 20 

Segurança de Redes de Computadores 60 10 30 20 

Banco de Dados 55 10 25 20 
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Planejamento e Projeto de Redes 60 10 30 20 

Total do Semestre 325 55 165 120 

TOTAL DO CURSO 1000 180 555 400 

 

 

A organização da Matriz Curricular do Curso Técnico subsequente em Redes de 

Computadores está constituída por: Formação profissional, constituídas de disciplinas 

específicas do curso, e de disciplinas que possibilitam uma maior compreensão das 

relações existentes entre os conhecimentos acadêmicos e o mundo do trabalho. O Curso 

Técnico em Redes de Computadores proposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão de que trata este projeto atenderá os referenciais curriculares 

para o eixo tecnológico e itinerário formativo específico da habilitação profissional técnica. 

O curso além de qualificar profissionais em Redes de Computadores promoverá orientação 

voltada para a utilização sustentável do patrimônio natural e cultura, público e privado, 

incentivando a conservação e/ou preservação do meio ambiente e do bem estar 

comunidade envolvida Com a finalidade de suprir a demanda de profissionais qualificados, 

o Curso Técnico em Redes de Computadores contempla duas áreas de formação 

profissional: Informática e Gestão, pois possui características intrínsecas destas, as quais 

são singulares para o desenvolvimento deste profissional. O itinerário formativo em 

informática compreende atividades de concepção, especificação, projeção, manutenção de 

sistemas, tecnologias de processamento e tratamento de dados, comunicação entre 

equipamentos, incluindo suporte ao hardware e software. O caminho formativo em Gestão 

compreende atividades de administração e de suporte logístico à produção e a prestação 

de serviços em todas as organizações. Estas atividades são caracterizadas pelo suporte 

ao planejamento, operação, controle e avaliação dos processos produtivos. 

8. Proposta Metodológica 

 

A proposta se define a partir da mediação do processo de ensino e de aprendizagem 

interativo e construtivista, de modo a formar cidadãos autônomos, críticos e reflexivos para 

a sociedade. Nesse sentido, as disciplinas e as demais atividades são organizadas para 

permitir o estudo reflexivo e contextualizado dos conteúdos que integram os conhecimentos 

específicos da área.  
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Ao final do curso, haverá o encontro para socialização e integração dos conteúdos a 

partir do Seminário Temático, tendo a disciplina Projeto Integrador como ponte para 

integralização dos conhecimentos adquiridos no processo. 

No sentido da legislação, consideram-se para a construção da referida proposta as 

orientações da Lei 9.934, de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

quanto à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, alterações propostas na Lei 

11.741, de 2008; o Decreto 5.622, de 2005, que regulamenta o ensino a distância e o 

Currículo Nacional de Referência da área profissional de abrangência do Eixo Tecnológico: 

Informação e Comunicação da Rede Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec).  E, com a 

finalidade de ampliar com qualidade a oferta dos cursos técnicos, a identidade destes foi 

consolidada, levando-se em consideração as peculiaridades das regiões de abrangência 

do curso, a capacidade física e de recursos humanos da Instituição e a possibilidade de 

parcerias com instituições congêneres públicas e privadas.  

O ensino das disciplinas apresentadas será subdividido em três etapas: presencial, 

orientação a distância e não presencial através de auto estudo.  

 

8.1. Etapa Presencial – Tutoria 

 

No início das atividades do primeiro semestre haverá uma etapa presencial realizada 

com o coordenador do curso, cujo principal objetivo é oferecer um momento em que o aluno 

interagirá plenamente com esse coordenador, recebendo as orientações necessárias para 

prosseguir no curso. As demais cargas horárias serão cumpridas através de encontros 

pedagógicos que ocorreram aos fins de semana (sábado e/ou domingo) com os 

professores formadores, conforme estabelecido no Plano de Ensino das Disciplinas. 

Para realizar o acompanhamento aos estudantes no decorrer das disciplinas, será 

adotado o sistema de tutoria com tutores presenciais e coordenador de polo que atenderão 

sistematicamente aos discentes, de forma individualizada ou coletiva, dependendo da 

natureza da disciplina em que estiver atuando.  

São atribuições do Coordenador de Polo: 

• Coordenar e acompanhar as atividades dos tutores no polo; 

• Coordenar e acompanhar as atividades dos tutores presenciais no polo; 
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• Acompanhar e gerenciar a entrega dos materiais no polo; 

• Gerenciar a infraestrutura do polo; 

• Relatar a situação do polo ao Coordenador do Curso e/ou ao Coordenador-Geral; 

• Realizar a articulação para o uso das instalações do polo de apoio presencial para 

o desenvolvimento das atividades de ensino presenciais; 

• Elaborar relatórios de presença dos tutores e alunos nas atividades desenvolvidas 

no polo; 

• Elaborar relatórios de presença dos tutores e alunos nas atividades desenvolvidas 

no polo; 

• Realizar atendimento aos alunos e tutores presenciais; 

• Entregar o histórico escolar ao aluno e outros documentos, quando enviado pela 

Coordenadoria de Tutoria e/ou pela Coordenadoria de Curso; 

• Realizar reuniões periódicas com os Tutores Presenciais; 

• Participar de reuniões periódicas com a Coordenadoria de Curso; 

• Estabelecer contato permanente com a Coordenadoria de Tutoria, Coordenadoria 

de Curso e/ou Coordenadoria-Geral; 

• Atender às solicitações da Coordenadoria-Geral; 

• Desenvolver atividades nos polos presenciais; 

• Participar das atividades de formação e atualização, ofertadas pela DEAD/IFMA. 

 

São atribuições do Tutor Presencial: 

• Atender os alunos no polo, em horários preestabelecidos, cumprindo as 20 horas 

presenciais; 

• Apoiar os professores pesquisadores nas atividades das disciplinas; 

• Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos alunos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA); 

• Acompanhar e coordenar a atividade diagnóstica grupal de abertura da disciplina, 

encaminhando ao e-mail da Coordenação de Tutoria, Relatório de desenvolvimento 

da atividade diagnóstica; 
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• Elaborar relatórios de regularidade dos alunos; 

• Elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

• Participar das atividades presenciais; 

• Aplicar avaliações presenciais; 

• Organizar ciclos de estudos; 

• Supervisionar trabalhos práticos das disciplinas; 

• Realizar visitas técnicas na localidade em que atuarem; 

• Mediar a comunicação de conteúdos entre professores pesquisadores, tutores a 

distância e alunos; 

• Estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

• Fornecer feedback à Coordenação de Tutoria e à Coordenação de Polo sobre os 

materiais e as dificuldades dos alunos; 

• Acompanhar e promover o entendimento dos alunos das suas respectivas notas 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

• Possibilitar ao aluno a leitura do histórico escolar e demais documentos, quando 

enviados pela Coordenação de Tutoria; 

• Participar de reuniões periódicas com a Coordenação de Polo e Coordenação de 

Tutoria; 

• Participar das atividades de formação e atualização, ofertadas pela DEAD/IFMA. 

 

O desenvolvimento das atividades presenciais e práticas contará com o apoio da 

tutoria presencial, segundo as recomendações do docente da disciplina descritas em 

Roteiro. Para a Atividade Prática, haverá um roteiro específico, explicitando procedimentos 

para seu desenvolvimento, que ocorrerá ao longo do período de oferta da disciplina prática 
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do curso. A carga horária presencial, bem como as atividades presenciais de cada disciplina 

estarão explícitas em seus devidos planos de disciplina. 

Cada tutor terá carga horária semanal de 20 horas para cada disciplina/área de 

conhecimento/turma. Assim, deverá ser atendida, mensalmente, por cada tutor presencial, 

uma média de 25 alunos. Caberá ao Coordenador de Tutoria a elaboração de uma Ficha 

de Controle de Atendimento Tutorial, para que haja um acompanhamento do processo de 

aprendizagem do discente. 

O tutor deverá manter um cadastro atualizado com o controle das atividades 

desenvolvidas individualmente pelo discente, registrando, inclusive, os encontros 

presenciais com o professor especialista. O acompanhamento dos discentes deve levar em 

conta, a Portaria nº 817, de 13 de agosto de 2015, que normatiza a frequência no curso de 

85% de alunos para que seja efetivado financiamento, caso contrário, os valores referentes 

deverão ser devolvidos ao FNDE. 

 

8.2. Etapa de Orientação a Distância 

 

Nesta etapa serão desenvolvidas atividades orientadas pelo professor pesquisador 

ou tutores a distância, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle como 

plataforma de comunicação (através de um conjunto de ferramentas disponibilizadas por 

esta plataforma, como chat, mural e fóruns de discussão) e de gestão de EaD. 

Os polos regionais deverão prover recursos mínimos a serem disponibilizados aos 

discentes do curso, como biblioteca para consulta local e rede de computadores com 

acesso à Internet.  

A tutoria a distância passa a ser um componente importantíssimo na organização e 

no desenvolvimento da educação a distância. Ressalte-se que o domínio do conteúdo é 

imprescindível para a função do tutor a distância, pois tem como objetivo precípuo, o 

acompanhamento, a orientação e a avaliação de todo o processo de ensino e de 

aprendizagem do aluno, em suas necessidades, sobretudo nos momentos de atividade e 

de estudo. 

São atribuições do Tutor a Distância: 

• Apoiar os professores pesquisadores nas atividades das disciplinas no AVA; 
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• Cumprir presencialmente na DEAD, 20 horas para acompanhamento dos alunos no 

AVA, correção de atividades e reuniões junto à Coordenação de Tutoria; 

• Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos alunos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), tendo um prazo máximo de 48 horas para feedback à 

postagem do aluno; 

• Acompanhar, orientar e avaliar os estudantes, nas atividades avaliativas de acordo 

com as orientações repassadas pelo/a professoro/a da disciplina; 

• Seguir o cronograma estabelecido pela Coordenação de Tutoria para correção e 

entrega de avaliações à DEAD; 

• Estar disponível para encontros presenciais de acompanhamento e orientação em 

polos designados pela DEAD sempre que houver necessidade e articulação da 

Coordenação de Polo e de Curso. 

• Participar, na DEAD, de reunião com professor/a da disciplina para orientação do 

percurso metodológico e acompanhamento dos estudantes no AVA; 

• Mediar a comunicação de conteúdos entre alunos e professor da disciplina; 

• Elaborar registro de atividades e relatórios de acompanhamento dos alunos junto à 

Coordenação de Tutoria. 

 

A tutoria a distância realizará, quando possível, plantões de atendimento aos alunos 

através Chat disponibilizado no AVA, em horários pré-estabelecidos pela Coordenação. 

Cada grupo de 25 discentes, em média, terá um tutor a distância que os orientará em 

relação aos conteúdos. 

8.3. Etapa de Auto estudo – Não Presencial 

Esta etapa pode ocorrer concomitante à etapa de orientação a distância e 

corresponde a uma parte do total da carga horária das disciplinas.  Para desenvolvê-la, o 

estudante deverá dispor de pelos menos 10 (dez) horas, durante 5 (cinco) dias da semana 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem  

Além do tutor, o elemento mediador deste processo, na maioria das vezes, será o 

material instrucional produzido na forma escrita e compilado em fascículos impressos ou 

em mídia eletrônica, os quais constarão das unidades de ensino e seus objetivos, de textos 

para reflexão e exercícios propostos, além das atividades práticas. Esse material deverá 



 

 25 

ser expresso em linguagem adequada, dialógica, promotora de interatividade e centrada 

na necessidade de promover a autonomia do discente. 

Além dos fascículos, dependendo da natureza da disciplina, outras mídias poderão 

ser produzidas, desde DVDs a vídeos instrucionais, elaboração de softwares educacionais, 

que possibilitem a interação com a linguagem hipertextual, acesso e utilização da rede 

mundial de computadores (Internet – através do Moodle ou de sites da Web) e outras 

formas de integração de computadores (intranet e extranet), que viabilizem programas 

interativos de discente, professor e tutoria, facilitando a compreensão de temáticas mais 

complexas. Além disso, quando possível, os momentos presenciais serão utilizados como 

introdutórios aos conteúdos impressos (ou mídia eletrônica – CD-ROM, DVD, Web, etc.), 

orientando os alunos na maneira como interpretar e se direcionar ao longo de cada 

disciplina. 

 

9. Critérios de Aproveitamento de Estudo e Certificação de Conhecimentos 

 

9.1. Critérios de Aproveitamento de Estudo 

 

Poderá haver aproveitamento de estudos, desde que diretamente relacionados com 

o perfil profissional de conclusão da qualificação ou habilitação conforme o caso, de: 

• Disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no Ensino Médio; 

• Disciplinas ou módulos de Educação Profissional de nível técnico cursados 

nesta Instituição ou em outros estabelecimentos de ensino, desde que a certificação de 

conclusão não exceda a dois anos; 

 

9.2. Certificação de Conhecimentos 

 

O aluno poderá solicitar a certificação de conhecimentos adquiridos em ambientes 

formativos, no trabalho ou em experiências vivenciadas fora do ambiente educacional para 

ser objeto de avaliação e obtenção de dispensa em disciplina(s) constante(s) na matriz 

curricular do curso.  

O processo avaliativo será de responsabilidade da Coordenação do Curso, a qual 

indicará uma comissão para realizar a aplicação de prova objetiva e/ou prática, conforme a 

natureza da disciplina objeto de certificação. 
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10. Critérios de Avaliação 

 

10.1. Avaliação da Aprendizagem 

 

A avaliação, parte integrante do processo educativo, é entendida como um constante 

diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade, resgatando-se seu sentido 

formativo e afirmando-se que ela não se constitui um momento isolado, mas um processo 

através do qual se avalia toda a prática educativa. 

Dentro desse entendimento, a avaliação mais formalizada, cuja finalidade é certificar 

aproveitamento do aluno por disciplina, proposta nos cursos técnicos subsequentes ao 

ensino médio do Programa e-Tec Brasil, deve-se aliar a um processo formativo de 

avaliação, possibilitando orientação e apoio àqueles que apresentam maiores dificuldades 

para desenvolver conhecimentos, atitudes e habilidades consoantes com o planejamento 

próprio de cada professor formador. 

Para complementar esse processo formativo, serão estabelecidos os seguintes 

procedimentos: 

• Envolver os múltiplos aspectos da aprendizagem (saberes, habilidades, e/ou 

valores) expressos nos planos de ensino; 

• Valer-se de diferentes procedimentos e instrumentos, contemplando inclusive 

a auto avaliação do aluno, por meio da atividade diagnóstica para abertura da disciplina e 

do feedback com a tutoria a distância no decorrer do processo; 

• Considerar a autonomia do aluno nas atividades postadas no ambiente virtual 

e a frequência na tutoria presencial; 

• Divulgar previamente o cronograma de avaliação presencial e a distância; 

• Estabelecer critérios imparciais de avaliação; 

• Apresentar previamente, os critérios de avaliação das disciplinas aos alunos; 

 

A aprovação do estudante nos cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio 

do Programa e-Tec Brasil está condicionada ao cumprimento das exigências quanto a 

frequência e a aprovação nas disciplinas. 
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O prazo para a integralização dos requisitos para a obtenção do certificado de 

Técnico em nível médio do Programa e-Tec Brasil é de (6) seis meses, contados a partir 

do término do período regular do curso. 

A frequência do aluno será aferida pela participação nas atividades presenciais 

e nas atividades do ambiente virtual. Deverá ser acompanhada e controlada pelo tutor 

presencial que, em caso de faltas sistemáticas, buscará identificar as razões da ausência 

do aluno e submeterá à apreciação da Coordenação de Curso EaD. 

A aprovação do aluno nas disciplinas ocorrerá mediante atividades 

desenvolvidas no ambiente virtual e Avaliação presencial individual, explicadas a seguir: 

 

Atividades no Ambiente Virtual:  

 

Objetivam possibilitar ao aluno a articulação de conhecimentos de forma 

individual ou em grupo, sob a supervisão da tutoria a distância. As atividades compreendem 

leitura de textos, estudo dirigido, resolução de situações-problema, produção de textos, 

pesquisas, relatórios, questionários, que serão postadas no Ambiente Virtual (MOODLE) e 

socializadas através de ferramentas interativas como Fóruns, Chat, entre outros. 

As disciplinas estão organizadas em 3 Unidades Instrucionais. Cada Unidade terá 1 

atividade avaliativa no Ambiente Virtual e sua organização de estudo está relacionada à 

sua carga horária, como segue: 

 

Carga horária No de Semanas 
Quantidade de 

atividades Moodle 

30 h 2 3 

45h 3 3 

60h 4 3 

 

Avaliações Presenciais 

• Simulado: consiste em uma avaliação de revisão da disciplina com 10 questões 

objetivas. Esta avaliação ocorre antes da Avaliação Regular, no encontro de 
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encerramento da disciplina e tem valor de 1 ponto bônus a ser acrescentado na nota 

da Avaliação Regular. Para ter direito ao ponto bônus, o aluno deverá ter no mínimo 

7 pontos no Simulado. 

• Avaliação Regular: Realizada individualmente na forma presencial de acordo com o 

cronograma estabelecido em cada disciplina. Esta prova contém 10 questões (9 

objetivas e 1 discursiva), com peso 7. Quando houver Atividade Prática, a Avaliação 

Regular terá peso 4. 

• Atividade Prática: consiste em uma atividade ou conjunto de atividades práticas 

obrigatórias (do tipo laboratório, case, entre outros) em que o aluno irá experimentar 

ou praticar o conhecimento construído na disciplina. Apenas as disciplinas práticas do 

curso com carga horária de 60 horas poderão oferecer a Atividade Prática que terá 

peso 3 a ser somado à nota da Avaliação Regular com peso 4. 

 

Cálculo de médias e resultados 

 

No decorrer dos estudos de cada disciplina, o aluno terá as seguintes notas e 

médias, em ordem de ocorrência, todas valendo de 0 (zero) a 10 (dez): 

• Média on-line: é a média obtida a partir das atividades respondidas diretamente no 

ambiente virtual, de forma “on-line” (ex: tarefas, questionários, fóruns, etc). É calculada 

por média aritmética, dividindo o somatório das notas obtidas pela quantidade de 

atividades existentes no ambiente: 

esDeAtividadQuantidade

ividadesNotasDasAt
eMédiaOnLin


=  

• Nota presencial ou média presencial: será a maior nota entre as notas das avaliações 

presenciais, que são realizadas ao final de cada disciplina, de acordo com o 

cronograma divulgado pela Diretoria de Educação a Distância: 

✓ Avaliação Regular: é a prova individual explicada na seção anterior; 

✓ Avaliação de Reposição: O aluno que não comparecer a Avaliação Regular da 

disciplina no seu pólo de origem ou obter nota inferior a 7,0 (sete) na Avaliação 

Regular, deverá fazer uma Avaliação de Reposição, cuja nota, se for maior, irá 

substituir a nota da Avaliação Regular. 
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• Média parcial: média ponderada obtida a partir da média on-line (com peso 3) e da 

nota presencial (com peso 7), após a realização das atividades on-line e das provas 

presenciais: 

10

7Pr3 +
=

esencialNotaeMédiaOnLin
alMédiaParci  

o OBSERVAÇÃO: Médias parciais maiores ou iguais a 6,7 (seis vírgula sete) e menores 

que 7,0 (sete) serão arredondadas para 7,0 (sete) 

o Neste ponto (após a realização das atividades on-line e provas presenciais e apuração 

da média parcial), teremos os seguintes resultados: 

Caso Resultado 

Aluno obteve média final maior ou igual 

a 7,0 (sete) 

Aprovado por média 

Aluno obteve média final menor que 7,0 

(sete) e maior ou igual a 3,0 (três) 

Prova final: o aluno deverá submeter-

se à Avaliação Final 

Aluno obteve média final menor que 3,0 

(três) 

Neste caso o aluno não tem pontos 

suficientes para submeter-se à prova 

final e estará reprovado. 

 

• Avaliação final: prova presencial individual, à qual será submetido o aluno que não 

conseguir aprovação com a média parcial. Essa prova normalmente envolve todo o 

conteúdo da disciplina e ocorre preferencialmente ao término da disciplina, após a 

Reposição; 

• Média final: Média final da disciplina. Há duas situações para o cálculo da média final: 

se o aluno não ficou de prova final, a média final será igual à média parcial. Caso o 

aluno tenha ficado de prova final, a média final será calculada pela seguinte fórmula: 

 

( )
3

5,2ProvaFinalxalMédiaParci
MédiaFinal

+
=  

Após a prova final, se o aluno obteve média final maior ou igual a 6,0 (seis), 

então o aluno está aprovado. 
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Ao final desse período de recuperação (reposição e prova final), o aluno que não 

lograr aprovação, poderá prosseguir os estudos, desde que os casos de reprovações não 

excedam 50% das disciplinas até o final do período regular de 2 módulos. 

A nova etapa de recuperação de desempenho acontecerá após a oferta do 2º e 

do 3º módulo com o Exame de Desempenho, que consiste em programa especial de 

estudos. 

• Programação Especial de Estudos 

 

A Programação Especial de Estudos tem o objetivo de recuperar o rendimento 

dos alunos que não cursaram a disciplina ou que ficaram reprovados nos exames finais. 

Poderá acontecer em até 6 (seis) meses, concomitante ao período regular do curso ou após 

o término deste. Por não contemplar a realização de atividades avaliativas no ambiente 

virtual de aprendizagem, a oferta envolve um regime parcial de estudos a distância que 

compreende o desenvolvimento de atividades instrucionais, tais como: leitura de fascículo, 

texto de apoio, slides, apresentação de audioaula e resolução de atividades de fixação; 

interação no ambiente virtual por meio de fóruns de dúvidas e de conferência web, chat ou 

bate-papo. O aluno cumprirá 100% (cem por cento) do total da carga horária da disciplina 

objeto de recuperação e prestará, ao final desta, um exame de desempenho, com 

pontuação na escala de 0 (zero) a 10 (dez) na forma presencial, na qual deverá obter 7 

(sete) como nota mínima para sua aprovação. Caso não obtenha aprovação na disciplina, 

terá determinada a sua reprovação e consequente desligamento do curso.  

A certificação do aluno ocorrerá somente após a recuperação da(s) disciplina(s) 

pendente(s), de acordo com o período previsto.  

10.2. Avaliação do Material Didático 

O processo de avaliação pressupõe dimensões e níveis diferenciados, que se 

entrelaçam e se determinam formando uma rede de significações importantes para a 

redefinição das ações propostas no Projeto Político-Pedagógico do Curso. Sendo o material 

didático uma das principais vias de comunicação e estudo na EaD, visto que ele é utilizado 

enormemente pelo aluno, sua avaliação deverá ocorrer somente em concordância com 

outras dimensões e níveis do processo avaliativo. 
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A coordenação de Curso, tutores, professores e alunos, devem observar e analisar 

o material disponibilizado para o curso, repassando ao setor pedagógico e à Coordenação 

Geral da Rede e-Tec, dificuldades e fragilidades dos fascículos, slides, videoaulas, textos, 

áudios, provas e outros materiais postados no AVA ou impressos. 

O tutor, por sua vez, deve estar atento, principalmente por meio do contato direto 

com o estudante, ao processo de compreensão do conteúdo do material acadêmico e qual 

sua relação com a teoria/prática. O tutor não deve também perder de vista os aspectos de 

organização gráfica e o nível dialógico entre o aluno e o autor (professor-pesquisador), 

mantendo informada a Coordenação de Curso.  

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

na Modalidade Educação a Distância, elaborado pela DEAD/IFMA, aponta critérios 

importantes na produção do material didático pelo professor-pesquisador que também 

devem balizar a avaliação. Para elaboração do material didático, o professor-pesquisador 

deve: 

• Analisar o Projeto do Curso; 

• Produzir materiais a partir da ementa da disciplina; 

• Ler o fascículo oficial do MEC (quando disponibilizado) e organizá-lo em 

conformidade com a estrutura instrucional definida pela DEAD. Além indicar outros 

textos, links, vídeos e outras fontes de pesquisa aos alunos para leitura, reflexão e 

realização de atividades. Essa diversidade de materiais e autores é importante 

porque possibilita ao aluno o contato com diferentes pontos de vista, o que é 

essencial para a construção de interpretações autônomas e coerentes em relação 

ao assunto da disciplina; 

• Disponibilizar materiais complementares referenciados conforme normas da ABNT 

não perdendo o foco da pesquisa enquanto fonte de aprendizagem e crescimento 

profissional do aluno. Por tanto, materiais fundamentados e referenciados servirão 

de base para futuras pesquisas científicas que abordem problemáticas de sua área 

de atuação; 

• Utilizar o conteúdo dos materiais complementares nas discussões críticas e de 

construção textual no Fórum Avaliativo; 

• Articular os objetivos e conteúdos de ensino em consonância com o perfil de 

egresso definido no Projeto de Curso; 
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• Os conteúdos selecionados não devem perder de vista a abordagem da 

historicidade, construção e diversidade, e devem ser ligados diretamente com a prática 

dos professores; 

• A linguagem deve garantir uma ação dialógica entre aluno (leitor) e professor (autor), 

promovendo a interatividade necessária para a etapa de auto estudo; 

• A auto avaliação é fundamental; portanto deve ser prevista no material didático; 

• Elementos como cor, tamanho de fonte e uso de imagens ilustrativas na EaD, devem 

ser considerados, tendo em vista as peculiaridades de estudo do aluno. 

10.3. Avaliação do Processo de Aprendizagem 

 

O processo de aprendizagem e todas as suas especificidades devem ser 

avaliadas a fim de que se observe falhas e se busque alternativas de melhoria no processo. 

Todos os envolvidos – coordenações, tutores, professores e estudantes devem apontar e 

discutir acerca do processo construído de forma dialógica e construtivista. 

Para a equipe Rede e-Tec, a avaliação perpassa a análise de suas atribuições 

nesta organização, devendo: 

• Estabelecer uma rotina de contato entre toda equipe da Rede e-Tec; 

• Dialogar em conjunto, através das reuniões mensais, situações de dificuldade e 

progresso do processo de aprendizagem; 

• Acessar e acompanhar o andamento do curso no Moodle, verificando o uso das 

ferramentas e qualidade dos materiais didáticos. 

Alunos e tutores poderão colaborar com esta análise processual através de 

instrumentos avaliativos (impressos ou on line), tabulados e discutidos pela equipe da Rede 

e-Tec em reuniões formativas. 

 

11. Infraestrutura e Equipamentos 

 

O polo de apoio presencial deve dispor de estrutura mínima para realização de 

cursos na modalidade a distância, compreendendo: 
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Quantidade Espaço físico Descrição 

01 
Sala da coordenação de 

polo presencial 

Com 2 conjuntos de mesa e 
cadeira, um armário, telefone 

fixo, computador e impressora. 

01 Sala Multimídia 
Com equipamentos para 

videoconferência. 

01 Sala de aula 

Com 50 carteiras, ar 
condicionado, disponibilidade 

para utilização de notebook com 
projetor multimídia. 

01 Laboratório de Informática 
Com 25 computadores 

conectados à internet e projetor 
multimídia. 

01 Biblioteca 
Material bibliográfico da área 
específica e afim e recursos 

tecnológicos. 

 

12. Recursos Humanos 

12.1. Corpo Docente 

É previsto um professor-pesquisador (aprovado em processo seletivo) para cada 

disciplina. 

12.2. Corpo de Tutores 

É previsto, além dos professores-pesquisadores, a existência de 1 tutor a distância 

(aprovado em processo seletivo) para cada disciplina ou polo, além de 1 tutor presencial 

(aprovado em processo seletivo) para cada grupo de 25 alunos. 

 

12.3. Corpo técnico-administrativo para atuar na gestão da EAD 

 

Nome Nome Titulação 
concluída 

Experiência 
no ensino 

técnico 

Experiência 
em EAD 

 Coordenador-Geral     

 Coordenador 
Adjunto 

    

 Coordenador do 
Curso 

    

Coordenadora de 
Tutoria  
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13. Certificados e Diplomas 

 

Ao aluno que integralizar os períodos letivos organizados por disciplinas será 

conferido o Diploma de Técnico em Informática, de acordo com as determinações legais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Planos dos componentes curriculares 

1º MÓDULO 

 

Disciplina Ementa Referência 

Ambientação Virtual de 
Aprendizagem   

Historia da computação. 
Fundamentos de sistema de 
computador. Concepções e legislação 
em EaD. Ambiente virtual de Ensino-
aprendizagem. Ferramentas para 
navegação e busca na internet. 

 
AUTORES DIVERSOS. PORTUGUÊS INSTRUMENTAL: 
DE ACORDO COM AS ATUAIS NORMAS DA ABNT. Atlas, 
2010. 
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Metodologias de estudo baseadas nos 
princípios de autonomia, interação e 
cooperação. 

CLETO, Ciley; CEREJA, William Roberto; MAGALHAES, 
Thereza Cochar. 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS - CONSTRUINDO 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM LEITURA. ATUAL, 
2009. 
 
 MAGALHAES, Thereza A. C.; CEREJA, William Roberto. 
GRAMÁTICA REFLEXIVA - TEXTO , SEMÂNTICA E 
INTERAÇÃO. Atual, 2009. 
 
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lubia Scliar. 
PORTUGUES INSTRUMENTAL. ATLAS, 2009. 
 
MEDEIROS, João Bosco. PORTUGUÊS INSTRUMENTAL: 
CONTÊM TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE TCC. Atlas, 
2010. 
 
PIMENTEL, Carlos Alberto. PORTUGUÊS 
DESCOMPLICADO. Editora Saraiva, 2004. 
 

Organização e 
Arquitetura de 
computadores 

Evolução de computadores. 
Eletrônica digital. Unidade central de 
processamento- CPU e suas partes. 
Memória primaria. Dispositivos de 
memória secundaria. Métodos de 
endereçamento. Formato de 
instruções. Introdução a linguagem 
Assembly. 

 
CARTER, Nicholas. ARQUITETURA DE COMPUTADORES 
- Col. Schaum. Bookman, 2003.  
 
MAIA, Luiz Paulo. ARQUITETURA DE REDES DE 
COMPUTADORES. LTC, 2009.  
 
MURDOCCA, Miles J; HEURING, Vincent P. INTRODUÇÃO 
À ARQUITETURA DE COMPUTADORES. Editora Campus, 
2000. 
 
NULL, Linda; LISBÔA, Maria Lucia Blanck. Princípios 
Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores. 
Editora Artmed, 2010. 
 
PARHAMI, Behrooz. Arquitetura de Computadores. 
Mcgraw-hill Interamericana, 2008. 
 
WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de Computadores 
Pessoais - vol. 6. Editora Bookman, 2008. 
 

Fundamentos de 
Redes de 
Computadores 

Componentes de Redes. Arquiteturas 
e Topologias. Padrões de 
comunicação para os níveis Fisico e 
de Enlace em LANs e MANs. 
Equipamentos utilizados na 
Interconexão de Redes. Outros 
Equipamentos. Histórico e 
fundamentos da arquitetura TCP/IP. 
Transporte orientado para conexão 
TCP. Controle de congestionamento 
TCP. O protocolo da Internet IP: 
repasse e endereçamento de redes 
(classes, endereços, mascaras).Sub-
redes 

 
CICCARELLI, Miller. PRINCÍPIOS DE REDES. Editora LTC, 
2009. 
 
FEGAN, SOPHIA CHUNG.PROTOCOLO TCP/IP. Editora 
McGraw Hill – Armed, 3ª. Edição, 2009. 
 
KING, Todd; BARRETT, Diane. REDES DE 
COMPUTADORES. Ltc, 2010. 
 
KUROSE, James F & ROSS, Keith W. REDES DE 
COMPUTADORES E A INTERNET – UMA ABORDAGEM 
TOP-DOWN. Editora Addison Wesley, 2007. 
 
MORAES, Alexandre Fernandes. REDES DE 
COMPUTADORES: FUNDAMENTOS. Editora Érica, 2008. 
 
SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; 
COLCHER, Sérgio. REDES DE COMPUTADORES – DAS 
LANs, MANs e WANs às REDES ATM. Editora CAMPUS, 
1995. 
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SOUSA, Lindeberg Barros de .REDES DE 
COMPUTADORES DADOS, VOZ E IMAGEM. Editora Érica, 
1999. 
 
SOUSA, Linderberg Barros de. REDES DE 
COMPUTADORES - GUIA TOTAL - TECNOLOGIAS , 
APLICAÇÕES E PROJETOS EM AMBIENTE 
CORPORATIVO. Erica, 2009. 
 
TORRES, Gabriel. REDES DE COMPUTADORES. Editora 
Novaterra, 2009. 
 
VASCONCELOS, Marcelo; VASCONCELOS, Laércio. 
MANUAL PRÁTICO DE REDES. Lvc - Laercio Vasconcelos, 
2007. 
 
WENTHERALL, David J.; TANENBAUM, Andrew S. Redes 
de Computadores. Pearson Education – Br, 2011. 
 

Protocolo de 
Comunicação de 
Dados 

 
Conceitos e terminologia de 
transmissão de dados: transmissão de 
dados analógica e digital, problemas 
de transmissão, capacidade de canal. 
Transmissão guiada e sem fio, meios 
de transmissão guiada, conceitos de 
propagação e linha de visada. 
Técnicas de codificação de sinais, 
Técnicas de comunicação de dados 
digitais: transmissão síncrona e 
assíncrona, detecção e controle de 
erros, códigos de linha, 
interfaceamento. Controle de enlace 
de dados: controle de fluxo e de erro, 
controle de enlace lógico, questões de 
desempenho. Multiplexação: FDM, 
TDM síncrono e estatístico, 
características da comunicação na 
última milha. Espalhamento de 
espectro: conceitos e principais 
tecnologias 

ALVES, LUIZ. COMUNICAÇAO DE DADOS. EDITORA 
MAKRON, 2ªEDIÇÃO, 1994. 
 
FITZGERALD, Jerry ; DENNIS, Alan. COMUNICAÇÃO DE 
DADOS EMPRESARIAIS E REDES. LTC, 2005. 
 
FOROUZAN, BEHROUZ A. COMUNICAÇAO DE DADOS E 
REDES DE COMPUTADORES. EDITORA MCGRAW HILL 
- ARTMED, 1ª EDIÇÃO 2008. 
 
LIMA Jr, ALMIR Wirth. TECNOLOGIAS DE REDE & 
COMUNICAÇÂO DE DADOS. Alta Books, 2002. 
 
STARLIN, Gorki. Redes de Computadores/comunicação de 
Dados Tcp/ip - Conceitos, Protocolos e Uso. Alta Books, 
2004. 
 
WHITE, Curt M. Redes de Computadores e Comunicação 
de Dados. Cengage Learning, 2011. 

Eletricidade 

Estrutura da matéria. Tensão elétrica. 
Corrente elétrica.  Lei de Ohm. 
Potência elétrica. Aplicação de 
conceitos e medição de componentes. 
Uso de Multímetro. Introdução a 
Instalações Elétricas 

ALBUQUERQUE, R. O. Análise de Circuitos em Corrente 
Contínua. São Paulo: Érica, 2008. 
 
BOYLESTAD, R.L.; NASHELSKY, L. Dispositivos 
Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 8ed. São Paulo: Prentice-
Hall, 2007. ISBN: 85-7054-049-3. 
 
MENDONÇA, R. G. de; VAGNER, R.; SILVA, R. da. 
Eletricidade Básica. Curitiba: Livro Técnico, 2010. 
 
SADIKU, M. N. O. Elementos de Eletromagnetismo. 3ªed. 
Bookman. Porto Alegre.2004. 
 
SWART, J. Física dos Semicondutores. Unicamp. 
Campinas, 2009. ISBN:9788526808188. 
 
WOLSKI, B. Eletromagnetismo. Base Editorial, 2010. 
 
WOLSKI, B. Eletricidade Básica. Base Editorial, 2010. 
 
WOLSKI, B. Circuitos e Medidas Elétricas. Base Editorial, 
2010 
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Redação Técnica 

Leitura e compreensão de textos da 
área profissional. Níveis de linguagem 
e adequação linguística. 
Comunicação oral e escrita. 
Gramática aplicada. Redação técnica. 

 
AUTORES DIVERSOS. PORTUGUÊS INSTRUMENTAL: 
DE ACORDO COM AS ATUAIS NORMAS DA ABNT. Atlas, 
2010. 
 
CLETO, Ciley; CEREJA, William Roberto; MAGALHAES, 
Thereza Cochar. INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS - 
CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
EM LEITURA. ATUAL, 2009. 
 
MAGALHAES, Thereza A. C.; CEREJA, William Roberto. 
GRAMÁTICA REFLEXIVA - TEXTO , SEMÂNTICA E 
INTERAÇÃO. Atual, 2009. 
 
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lubia Scliar. 
PORTUGUES INSTRUMENTAL. ATLAS, 2009. 
 
MEDEIROS, João Bosco. PORTUGUÊS INSTRUMENTAL: 
CONTÊM TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE TCC. Atlas, 
2010. 
 
PIMENTEL, Carlos Alberto. PORTUGUÊS 
DESCOMPLICADO. Editora Saraiva, 2004 
 

Inglês Instrumental 

Desenvolvimento da compreensão de 
textos escritos na língua inglesa, 
através da aplicação de estratégias de 
leitura (skimming, scanning, 
inferência, cognatas) e do estudo de 
estruturas de nível básico (presente, 
passado e futuro), estudo de 
pronomes, classes de palavras, 
verbos modais e auxiliares e 
conetivos. Compreensão de textos 
relacionados à informática. 
Uso do dicionário, a formação de 
palavras (afixos e sufixos), 
vocabulários específicos da área de 
informática. Estratégias de leitura 
relacionadas aos diferentes níveis de 
compreensão. Revisão e 
Introdução de conhecimentos 
linguísticos facilitadores da 
compreensão de textos. 
Habilidades de estudo, relacionadas a 
resumo de parágrafos e trechos 
breves através da extração das ideias 
centrais.  Tradução de pequenos 
trechos. 

AUTORES DIVERSOS. LEITURA EM LÍNGUA INGLESA: 
UMA ABORDAGEM INSTRUMENTAL. Editora Disal, 2010. 
 
DONNINI, Lívia & PLATERO, Luciana & WEIGEL, Adriana. 
ENSINO DA LÍNGUA INGLESA. Editora Cengage Learning, 
2010. 
 
GALANTE, Terezinha Prado; LAZARO, Svetlava P. INGLES 
BASICO PARA INFORMATICA. ATLAS,1992. 
 
GALLO, Lígia Razera. INGLES INSTRUMENTAL PARA 
INFORMÁTICA . Editora Ícone. 
 
5. LINS, Luis Marcio Araujo. INGLES INSTRUMENTAL - 
ESTRATEGIAS DE LEITURA E COMPREENSAO 
TEXTUAL. LM LINS, 2010. 
 
 MUNHOZ, Rosangela. Ingles Instrumental Estrategias de 
Leitura I. Textonovo, 2000. 
 
ROSAS, Marta; SILVA, Alba Valeria; CRUZ, Decio Torres. 
INGLES.COM.TEXTOS PARA INFORMATICA. DISAL 
EDITORA, 2003. 

  

 

 

 

2º MÓDULO 

Disciplina Ementa Referência 
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Introdução à 
Programação em 
Ambientes de Redes 

Técnicas de programação para redes; 
Programação usando sockets. 

 
STEVENS, Richard W. Programação de rede UNIX: API 
para soquetes de rede. 3ª . Ed. Vl. 1. Bookman. 
 
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5a. Ed. 
Pearson Prentice Hall. 2011. 
 

Empreendedorismo  

Visão geral e sistêmica das áreas que 
envolvem o empreendedorismo. 
Desenvolvimento de uma visão 
holística da trajetória histórica do 
empreendedorismo. 
Empreendimento, negociador e plano 
de negócios. Elaboração de um plano 
de negócios para um produto ou 
serviço na área de TI. 

 
AMBRÓSIO, Vicente. PLANO DE MARKETING. Editora: 
Prentice-Hall, 2007. 
 
CHIAVENATO, IDALBERTO. TEORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, 4º ed., Editora McGRAW. HILL, São 
Paulo SP, 1998. 
 
DOLABELLA, Fernando. O SEGREDO DE LUÍSA. 2. ed. 
Atual. São Paulo: Editora Cultura, 2006. 
 
DOLABELLA, Fernando. OFICINA DO EMPREENDEDOR. 
São Paulo: Editora Cultura, 2008. 
 
DORNELAS, Jose Carlos Assis. EMPREENDEDORISMO 
NA PRÁTICA - MITOS E VERDADES DO 
EMPREENDEDOR DE SUCESSO. Elsevier-Campus, 2007. 
 
FERRARI, Roberto. EMPREENDEDORISMO PARA 
COMPUTAÇAO CRIANDO NEGOCIOS DE TECNOLOGIA. 
CAMPUS, 2009. 
 
SABBAG, Paulo Yazigi. GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS E EMPREENDEDORISMO. SARAIVA, 2009. 
 
SILVA, Nelson; SALIM, Cesar Simoes. INTRODUÇAO AO 
EMPREENDEDORISMO. CAMPUS, 2009. 
 

Legislação Aplicada 

Instituições de Direito Público e 
Privado. Direito Empresarial. Teoria 
do Direito Constitucional. 
Conceituação da regulamentação do 
trabalho do profissional de informática. 
Propriedade Industrial. Noções de 
Direito Autoral e Patentes, 
Caracterização da Lei de Software. 
Conceituação da responsabilidade 
civil e penal sobre a tutela da 
informação. Direito Penal e Crimes 
Virtuais. Considerações sobre 
contratos de prestação de serviços. 
Legislação para a Internet. O 
Ciberespaço. Conceituação da 
legislação relativa aos direitos de 
defesa do consumidor. Estudo de 
aspectos jurídicos relevantes em 
relação ao uso da Internet, tanto no 
ambiente empresarial quanto 
particular 

 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 
de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiç
ão.htm>.  
 
BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
1a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
 
BRASIL. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código 
de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm 
 
CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz. Software: lei, comércio, 
contratos e serviços de informática. 1.ed. Rio de Janeiro: 
Esplanada, 2000.  
 
COLETO, A.C., ALBANO, C.J. Legislação e organização 
empresarial. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010. 
 
Código de Defesa do Consumidor - CDC  
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT  
Código Penal 
 
 
GOUVÊA, Sandra. O direito na era digital: crimes praticados 
por meio da informática. 1.ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1997.  
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PAESANI, Liliana Minardi. Direito e internet. 3.ed. São 
Paulo: Atlas, 2006 
 
VIEIRA, J. L. Crimes na Internet: interpretados pelos 
tribunais. São Paulo: EDIPRO, 2009. 
 

Infraestrutura de 
Redes de 
Computadores 

Meios Físicos de Transmissão: par 
trançado, coaxial, fibra ótica, redes 
sem fio. Ligação ao meio: ponto a 
ponto, multiponto, redes de fibra ótica. 
Instalação física de cabeamento 
estruturado. Cabeamento distribuição 
interna e backbones. Cabling. 
Equipamentos Concentradores de 
cabos. Equipamentos de monitoração 
e testes de fios e cabos. 

COELHO, Paulo Eustáquio. PROJETO DE REDES LOCAIS 
COM CABEAMENTO ESTRUTURADO. Instituto Online, 
2003. 
 
MARIN ,Paulo Sergio. CABEAMENTO ESTRUTURADO – 
DESVENDANDO CADA PASSO. Editora Érica, 1ª. Edição, 
2008.  
 
PINHEIRO, José Maurício S. GUIA COMPLETO DE 
CABEAMENTO DE REDES. Campus, 2003.  
 
SHEEDY, Sean M. CABEAMENTO DE REDE. Editora LTC, 
1ª. Edição, 2010. 
 
SHIMONSKI, Robert J; STEINER, Richard; SHEEDY, Sean 
M. CABEAMENTO DE REDE. LTC, 2010. 
 
 SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; 
COLCHER, Sérgio. REDES DE COMPUTADORES – DAS 
LANs, MANs e WANs às REDES ATM. Editora CAMPUS, 
1995. 
 
SOUSA, Lindeberg Barros de .REDES DE 
COMPUTADORES DADOS, VOZ E IMAGEM. Editora 
 

Tecnologia de Redes 
sem Fios 

Sistemas de transmissão sem fio e 
móveis. Características de enlaces e 
redes sem fio. Wifi: Lans sem fio 
802.11. Acesso celular à Internet. 
Gerenciamento da mobilidade. IP 
móvel. Gerenciamento da mobilidade 
em redes celulares. Sem fio e 
mobilidade: impacto sobre os 
protocolos das camadas superiores. 
Segurança e projeto de redes sem fio. 

 
FLEISHMAN, Glenn ; ENGST, Adam. KIT DO INICIANTE 
EM REDES SEM FIO O GUIA PRATICO SOBRE REDES 
WI-FI PARA WINDOWS E MA. MAKRON, 2005. 
 
JOBSTRAIBIZER, Flávia. Desvendando as Redes Sem Fio. 
Digerati Books, 2010. 
 
KUROSE, James F & ROSS, Keith W. REDES DE 
COMPUTADORES E A INTERNET – uma abordagem top-
down. Editora Addison Wesley, 2007. 
 
MORAES, Alexandre Fernandes de. REDES SEM FIO – 
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO. Editora Erica, 1ª. Edição, 
2010. 
 
ROSS, John. O Livro do Wireless - Um Guia Definitivo para 
Wi-fi Redes Sem Fio. Alta Books, 2009. 
 
RUFINO, Nelson Murilo de Oliveira. SEGURANÇA EM 
REDES SEM FIO – APRENDA A PROTEGER. Editora 
Novatec, 3ª edição, 2011. 
 
SOUSA, Maxuel Barbosa de. WIRELESS SISTEMAS DE 
REDE SEM FIO. BRASPORT, 2002. 
 
TORRES, Gabriel. REDES DE COMPUTADORES. Editora 
Novaterra, 2009. 
 

Sistemas Operacionais  

Sistemas operacionais. 
Gerenciamento de memória. 
Gerenciamento de entrada e saída. 
Gerenciamento de sistemas e 
arquivos. Políticas de escalonamento. 

 
ALVES, José Marques. SISTEMAS OPERACIONAIS. 
Ltc,2011. 
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Instalação e configuração de sistemas 
operacionais. Compartilhamento de 
recursos. Técnicas de 
armazenamento de dados ( backup). 

HOLCOMBE, Jane &Charles. DOMINANDO OS SISTEMAS 
OPERACIONAIS: TEORIA E PRÁTICA. Editora Alta. 
 
MCHOES, Ida Flynn & MCLVER, Ann. INTRODUÇÃO AOS 
SISTEMAS OPERACIONAIS. Editora Thomson Heinle, 
2009. 
 
OLIVEIRA, Romulo Silva de; TOSCANI, Simao Sirineo; 
CARISSIMI, Alexandre da Silva. SISTEMAS 
OPERACIONAIS. Bookman, 2010. 
 
SILVBERSHATZ, Abraham. FUNDAMENTOS DE 
SISTEMAS OPERACIONAIS. Ltc, 2010. 
 
TANENBAUM, Andrew S. SISTEMAS OPERACIONAIS 
MODERNOS. Editora Prentice Hall, 2008. 
 
TANENBAUM, Andrew S. SISTEMAS OPERACIONAIS - 
PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO. Bookman, 2008. 
 
TOSCANI , SIMÃO. SISTEMAS OPERACIONAIS. Editora 
Artmed, 2010. 
 

Linguagem Script 

Linguagens de script e suas 
aplicações. Programação em 
linguagens de scripts. 
Desenvolvimento de scripts para 
automação de tarefas. 

 
ANITA LOPES, GUTO GARCIA, INTRODUÇÃO À 
PROGRAMAÇÃO (500 ALGORITMOS RESOLVIDOS) . 2. 
DAMAS, Luís. Linguagem C. Ltc, 2007. 
 
JARGAS, Aurelio Marinho. SHELL SCRIPT 
PROFISSIONAL. NOVATEC, 2008. 
 
NEVES, Julio Cezar. PROGRAMAÇAO SHELL LINUX. 
BRASPORT, 2010. 
 
PEREIRA, Pedro; RODRIGUES, Pimenta; SOUSA, 
Manuela. PROGRAMAÇAO EM C++ CONCEITOS 
BASICOS E ALGORITIMOS. FCA, 2010. 
 
Rosângela Hickson, APRENDA A PROGRAMAR EM C, C 
++E C #, 2ª EDIÇÃO, 2005. 
 
W. RICHARD STEVENS; BILL FENNER; ANDREW 
M.RUDOFF PROGRAMAÇÃO DE REDE UNIX: API PARA 
SOQUETES DE REDE, 2005, Bookman . 
 

 

3º MÓDULO 

Disciplina Ementa Referência 

Projeto Integrador 

O Projeto Integrador tem como 
objetivo desenvolver nos discentes a 
capacidade de aplicação dos 
conceitos e teorias estudadas durante 
o curso de forma integrada, 
proporcionando-lhe a oportunidade de 
confrontar as teorias estudadas com 
as práticas profissionais existentes, 
para consolidação de experiência e 
desempenho profissionais; 

 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. 
São Paulo: Cortez, 2007.  
 
BASTOS, L. et al. Manual para elaboração de projetos e 
relatórios de pesquisa, teses, dissertações e monografias. 
6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
 
MEDEIROS, J. B. Português instrumental: contém técnicas 
de elaboração de trabalho de conclusão de curso. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
 
MENEZES, L. C. de M. Gestão de projetos. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009 . 
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KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas - 
Advanced project management: best practices on 
implementation. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 

Segurança do 
Trabalho 

História da Saúde do Trabalhador;  
Acidentes de Trabalho. Benefícios 
acidentários. Teorias dos acidentes de 
trabalho. Equipamentos de proteção 
individual. Ruído industrial. Comissão 
interna de prevenção de acidentes. 
Lesões por movimento repetitivo 
(LER). Prevenção de riscos à visão. 
Legislação e Normas 
Regulamentadoras. Primeiros 
Socorros. Gerenciamento Ambiental. 

 
CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção 
de acidentes: uma abordagem holística. São Paulo: Atlas, 
2006.  
 
SEGURANÇAE MEDICINADO TRABALHO. Manual de 
legislação Atlas. 62. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
 
TAVARES, José da Cunha. Noções de prevenção e controle 
de perdas em acidentes do Trabalho. [S. l.]: Senca, 2004. 
 
COSTA, AntônioTadeu. Manual de segurança e saúde no 
trabalho. São Paulo: Difusão, 2009.  
 
GONÇALVES, E. A. Manual de Segurança e Saúde no 
Trabalho. São Paulo: LTR,2003.  
 
JUSPODIUM. Curso de segurança, saúde e higiene no 
trabalho. São Paulo: Juspodium, 2009.  
 
PAOLESCHI, Bruno. Cipa: Guia prático de segurança do 
trabalho. São Paulo: Érica, 2010.  
 
SALIBA, T. M. Curso básico de segurança e higiene 
ocupacional. 2. ed. SãoPaulo: Ltr, 2008. 

Gerenciamento de 
Redes de 
Computadores 

Componentes de sistemas de 
gerenciamento. Comunidades de 
redes. Áreas funcionais de 
gerenciamento. Protocolos de 
gerenciamento. Modelos de 
administração de redes. 
Gerenciamento de LAN, MAN e WAN. 
Auditoria. Implementação de políticas 
de gerenciamento. 

BOAVIDA, Fernando; BERNARDES, Mario; VAPI, Pedro. 
ADMINISTRAÇAO DE REDES INFORMATICAS. FCA, 
2011. 
 
BRISA. GERENCIAMENTO DE REDES. Makron Books, 
1993. 
 
CHAPMAN, D. Brent; Zwicky, Elizabeth D. BUILDING 
INTERNET FIREWALLS. O'reilly, 2000. 
 
COSTA, Daniel G. ADMINISTRAÇAO DE REDES COM 
SCRIPTS BASH SCRIPT, PYTHON E VBSCRIPT. 
BRASPORT, 2010. 
 
RIGNEY, Steve. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO 
DE REDES. CAMPUS 
. 
ROSE, Marshall T. THE SIMPLE BOOK, AN 
INTRODUCTION TO NETWORK MANAGEMENT. 
Prenticehall, 2ª edição, 1996. 
 

Segurança de Redes 
de Computadores 

Segurança de dados, criptografia, 
algoritmos de criptografia e assinatura 
digital, protocolos de segurança, 
protocolos de autenticação, sistemas 
de Proxy e firewall. 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Segurança Em Redes 
- Fundamentos. Erica, 2010. 
 
 RUFINO, Nelson Murilo de O. Segurança Em Redes Sem 
Fio - Aprenda a Proteger Suas Informações Em Ambientes 
Wi-Fi e Bluetooth. Novatec, 2011. 
 
TANENBAUM, ANDREW S. REDES DE 
COMPUTADORES. EDITORA PRENTICE HALL BRASIL, 
5ª EDIÇAO, 2011. 
 
WINTERS, Scott; NORTHCUTT, Stephen; FREDERICK, 
Karen; ZELTSER, Lenny; RITCHEY, Ronald W. 
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DESVENDANDO SEGURANÇA EM REDES. CAMPUS, 
2002. 
 
ZÚQUETE, André. Segurança em Redes Informáticas. Lidel 
- Zamboni, 2010. 
 

Banco de Dados 

Conceitos de banco de dados. 
Modelos de dados e linguagens de 
modelagem. Projeto de banco de 
dados. Linguagem de consulta 
estruturada (SQL).. 

KORTH, Henry F. e SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de 
Banco de Dados. 2ª Ed. Makron Books, 1995. 
 
HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. Série 
de Livros Didáticos. 4ª Ed. Instituto de Informática da 
UFRGS. Sagra Luzzatto, 2001. 
 
ELMASRI, Ramez e NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de 
Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. 4ª Ed. 
Addson Wesley, 2004. 
 
DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 7ª 
edição. Campus, Rio de Janeiro, 2000. 
 
SETZET, Valdemar W. Bancos de Dados: Conceitos, 
Modelos, Gerenciadores, Projeto Lógico e Projeto Físico. 
Edgard Blücher, 1989. 
 
 

Planejamento e Projeto 
de Redes 

Metodologia de Projeto de 
Redes de Computadores; 
Identificação das necessidades e 
objetivos do cliente; Projeto Lógico da 
Rede; Projeto 
Físico da Rede; Testes e 
Documentação do Projeto de 
Rede. 

 
SOARES, Luiz F.; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. 
Redes de Computadores: Das LANs, MANs e WANs às 
Redes ATM. São Paulo: Campus, 2010. 
 
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 3ª Ed. 
São Paulo: Campus, 2010. 
 
COELHO, Paulo Eustáquio, Projeto de Redes com 
Cabeamento Estruturado. Instituto On-line, 2003. 
 
 

 


