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FIETO – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTNS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Departamento Regional do Tocantins – DR/TO

Plano de Curso Simplificado
Educação para o Trabalho, Formação Inicial e Continuada.
Referências: Itinerário Nacional de Educação Profissional - TI- Hardware – Versão 5.

Elaboração:

UNIDADE OPERACIONAL DE PARAÍSO

Validação:

UNIDADE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO


Lei Federal nº 9.394/96 – estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.



Lei Federal nº 11.741/08 – 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.

Regulamentação:



Decreto Federal nº 5.154/04.



Regimento

Escolar

das

Unidades

Escolares

do

SENAIDR/TO.


Diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica do SENAI.



Decreto 8268 de junho 2014, que altera o Decreto nº 5.154,
de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e
os artigo. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.



Itinerário Nacional de Educação Profissional - TI- Hardware –
Versão 5
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1.

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Nome do Curso:

Montador e Reparador de Computadores

CBO:

7311-10

Carga horária:

160 horas

Eixo Tecnológico:

Informação e Comunicação

Área Tecnológica:

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível de qualificação: 2

Qualificar

profissionais

para

o

desenvolvimento

de

competências relativas à montagem e manutenção de
Competência Geral:

computadores e a instalação e configuração de periféricos,
conforme normas técnicas.

Ter, no mínimo, 16
anos completos.





Idade mínima: 16 anos
Ter concluído 6ª série ou 7º ano do Ensino
Fundamental.

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de
alunos em função da capacidade dos ambientes pedagógicos
Número de
participantes por
turma

e com um número mínimo que garanta a autossuficiência do
curso,

considerando,

prioritariamente,

qualidade

dos

processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento
das aulas dentro do enfoque didático-pedagógico proposto.
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2.

CONTEÚDO FORMATIVO
Unidade Curricular

Carga Horária

Fundamentos de Tecnologia da Informação

40h

Ferramentas de Organização do Trabalho

20h

Montagem e Configuração de Computadores

60h

Instalação e configuração de sistemas operacionais e aplicativos

40h

Carga Horária Total

160 h

FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 40H
Capacidades técnicas:










Reconhecer normas e procedimentos de segurança do trabalho
Interpretar termos técnicos em inglês utilizados na área da tecnologia da informação
Reconhecer componentes e periféricos de computadores
Reconhecer componentes e periféricos de redes
Reconhecer os princípios de transmissão de dados em computadores.
Reconhecer unidades de medida empregadas na transmissão de dados
Identificar definição, características, arquitetura e funcionamento do hardware.
Identificar definição, tipos, características e função do sistema operacional.
Identificar definição, tipos, características e função de redes de computadores.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
Metodológicas
 Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom
profissional
Organizativas
 Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom
profissional
Sociais
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações profissionais
 Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
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Conhecimentos:


Sistema computacional
 Unidade de medida de dados
 Taxa de transferência de dados
 Sistema de numeração binário e hexadecimal
 Aritmética no sistema binário e hexadecimal
 Conversão de base
 Código ASCII
 Fundamentos de hardware
 Definição
 Evolução
 Arquitetura (componentes e periféricos)
 Funcionamento
 Fundamentos do software
 Definição
 Evolução
 Tipos e características
 Fundamentos de redes de computadores
 Definição
 Evolução
 Função
 Tipos e características (classificação, estrutura e modelos)
 Segurança do trabalho - informática
 Normas
 Ergonomia
 Iniciativa
 Conceito
 Importância, valor
 Formas de demonstrar iniciativa
 Consequências favoráveis e desfavoráveis
 Organização de ambientes de trabalho
 Princípios de organização
 Organização de ferramentas e instrumentos: formas, importância
 Organização do espaço de trabalho
 Conceitos de organização e disciplina no trabalho
 Tempo
 Compromisso
 Atividades
 Conceitos de grupo e equipe
 Trabalho em equipe
 Trabalho em grupo
 O relacionamento com os colegas de equipe
 Responsabilidades individuais e coletivas
 Cooperação
 Divisão de papéis e responsabilidades
 Compromisso com objetivos e metas
 Relações com o líder
 Ética
 Código de conduta
 Respeito às individualidades pessoais
 Ética nas relações interpessoais.

Plano de Curso Simplificado

FP.EP.04.08

Revisão 1

20/08/2014

Página 5 de 12

FERRAMENTAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 20h
Capacidades técnicas:
 Ler e interpretar textos técnicos.
 Empregar ferramentas computacionais na organização de dados, elaboração de
relatórios técnicos e planilhas.
 Selecionar métodos e técnicas de pesquisa na internet.
 Elaborar plano de custos.
 Elaborar cronograma de atividades.
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
Metodológicas
 Reconhecer a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito
Empreendedor.
Organizativas
 Aplicar os princípios de organização nas atividades sob a sua responsabilidade.
 Reconhecer situações de risco à saúde e segurança do trabalhador e as diferentes
formas de proteção a esses riscos.
Sociais
 Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua
responsabilidade.
 Reconhecer os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes.
Conhecimentos:
 Aplicativos de escritório;
 Cronograma de atividades;
 Empreendedorismo: o Conceito, Empreendedorismo: parcerias e estratégias de
negócio, Tipos de empreendedorismos (de negócio, Intraempreendedorismo,
social).
 Planilha de custos;
 Planilha eletrônica;
 Receitas;
 Redação comercial;
 Relatórios e propostas:
 Resultado
MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES: 60h
Capacidades técnicas:
 Identificar os diferentes tipos de hardware e periféricos.
 Diferenciar tecnologias de hardware e periféricos com o intuito de verificar a
compatibilidade entre o hardware e periférico.
 Reconhecer as diferentes tecnologias de dispositivos de hardware e periféricos.
 Empregar os procedimentos técnicos de instalação e configuração de dispositivos
e periféricos contidos no manual do fabricante
 Interpretar manuais técnicos de fabricantes de hardware e periféricos.
 Interpretar mensagens de erro do sistema
 Avaliar desempenho do hardware e periférico de acordo com as especificações do
fabricante
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Selecionar ferramentas de testes de funcionalidade de acordo com as
especificações do fabricante.
Reconhecer boas práticas no manuseio de equipamentos.
Identificar defeitos de hardware e periférico para correção e ajustes, de acordo com
os testes realizados.
Interpretar grandezas elétricas na instalação de hardware e periféricos.
Realizando ajustes e manutenções, quando necessário.
Identificar necessidades dos usuários e padrões estabelecidos para configuração
de dispositivos de hardware e periféricos.
Identificar driver do fabricante do hardware para instalação e configuração.
Definir configurações de setup de acordo com as especificações dos fabricantes.
Avaliar a compatibilidade entre o hardware e o periférico de acordo com o
fabricante.
Analisar resultados dos instrumentos de testes e medição, de acordo com as
especificações do fabricante.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
Metodológicas
 Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom
profissional
Organizativas
 Aplicar os princípios de organização do trabalho estabelecidos no planejamento e
no exercício de suas atividades profissionais
 Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas ambientais, de
saúde e segurança
Sociais
 Intervir em situações de conflito, buscando o consenso e a harmonização entre os
membros da equipe.
 Posicionar-se com ética em relação a situações e contextos apresentados
Conhecimentos:












Definição, tipos e funcionalidades de hardware
 Placa Mãe
 HD
 Memória
 Monitor
 Impressora
 Outros dispositivos
Unidade de medida de dados;
Taxa de transferência de dados
 Procedimento de segurança
 Ferramentas
 Ambientes de montagem e configuração
Manuais técnicos de fabricantes
Utilização de equipamentos de segurança contra ESD
Utilização de equipamentos para testes
Grandezas elétricas.
 Circuitos elétricos
 Unidades de medidas
Analise e levantamento de requisitos
Gerenciador de dispositivos em sistemas operacionais livres e proprietário
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Setup em diversos fabricantes
Ferramentas de benchmark para teste em hardware
Ética
 Código de ética profissional
 Senso moral
 Consciência moral
 Cidadania
 Comportamento social
 Direitos e deveres individuais e coletivas
 Valores pessoais e universais
 O impacto da falta de ética ao país: pirataria, impostos



Liderança
 Estilos: democrático, centralizador e liberal
 Características
 Papéis do líder
 Críticas e sugestões: análise, ponderação e reação
 Feedback (positivo e negativo) – Causas e efeitos
 Gestão de conflitos
 Delegação



Controle emocional no trabalho
 Perceber, avaliar e expressar emoções no trabalho
 Fatores internos e externos
 Autoconsciência
 Inteligência emocional



Conflitos nas Organizações
 Tipos
 Características
 Fatores internos e externos
 Causas
 Consequências



Inovação
 Conceito
 Inovação x melhoria
 Visão inovadora



Pesquisa
 Anterioridade
 Propriedade intelectual



Organização do trabalho
 Estruturas hierárquicas
 Sistemas administrativos
 Gestão organizacional
 Controle de atividades



Qualidade Ambiental
 Homem e o meio ambiente
 Prevenção à poluição ambiental
 Aquecimento global
 Descarte de resíduos

Plano de Curso Simplificado

FP.EP.04.08

Revisão 1

20/08/2014

Página 8 de 12






Reciclagem de resíduos
Uso racional de Recursos e Energias disponíveis
Energias renováveis

Segurança no trabalho
 Comportamento seguro
 Qualidade de vida no trabalho: cuidados com a saúde, administração de
stress.

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E
APLICATIVOS: 40h
Capacidades Técnicas





















Identificar os tipos e características de sistemas operacionais
Identificar aplicativos adequados ao atendimento das necessidades do cliente
Identificar os tipos de licenciamento de sistemas operacionais e aplicativos
Selecionar sistema de arquivos de acordo com o sistema operacional
Dimensionar particionamento do disco rígido de acordo com os requisitos do
usuário e sistema operacional
Identificar arquitetura de sistema operacional e aplicativo de acordo com o hardware
Identificar modelo do hardware para a seleção do driver de acordo com as
especificações do fabricante
Empregar ferramentas automatizadas de identificação de drivers
Identificar os requisitos mínimos de hardware para instalação de sistemas
operacionais e aplicativos
Selecionar ferramentas para verificação de erros de acordo com o sistema
operacional
Avaliar desempenho do sistema operacional e aplicativos de acordo com as
especificações do fabricante
Identificar defeitos do sistema operacional e aplicativos para correção e ajustes, de
acordo com os testes realizados
Identificar aplicativos de segurança e manutenção preventiva a serem instalados de
acordo com as necessidades do cliente
Identificar necessidades dos usuários e padrões estabelecidos para configuração
de sistemas operacionais e aplicativos
Identificar compatibilidade entre sistema operacional e aplicativo
Identificar os diferentes tipos de plataforma de sistemas operacionais
Correlacionar o desempenho do software e os requisitos mínimos definidos pelo
seu fabricante. Interpretar mensagens de erro do sistema
Interpretar mensagens de erro do sistema
Interpretar manuais técnicos de fabricantes de sistemas operacionais e aplicativos
Reconhecer os impactos do não atendimento aos requisitos legais de propriedade
intelectual e licenciamento de sistemas operacionais e aplicativos

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:
Metodológicas
 Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional,
considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as
necessidades de investimento na própria formação
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Organizativas
 Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com
as diretrizes institucionais estabelecidas
Sociais
 Apresentar postura ética

Conhecimentos






















Tipos, definições e funcionalidades de software
 Sistemas operacionais proprietário
 Sistemas operacionais livre
 Sistemas embarcados
 Tipos de aplicativos
Legislação de software
Particionamento de discos
Arquitetura do sistema de hardware
 RISC
 CISC
 32bits e 64 bits
Sistema de arquivos
Instalação de drivers
Ferramentas de benchmark para teste em software
Ferramentas de segurança;
Tipos de manutenção
 Preventiva
 Preditiva
 Corretiva
Analise e levantamento de requisitos
Arquitetura de sistema operacionais
Manuais técnicos de fabricantes
Aplicativo de virtualização
Ética profissional
Virtudes profissionais: conceitos e valor
 Responsabilidade
 Iniciativa
 Honestidade
 Sigilo
 Prudência
 Perseverança
 Imparcialidade
Desenvolvimento profissional
 Empregabilidade
 Planejamento Profissional: ascensão profissional, formação profissional,
investimento educacional
Autoempreendedorismo
 Características empreendedoras
 Atitudes empreendedoras
 Auto responsabilidade e empreendedorismo
 A construção da missão pessoal
 Valores do empreendedor: Persistência e Comprometimento
 Persuasão e rede de contatos
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 Independência e autoconfiança
 Cooperação como ferramenta de desenvolvimento
Trabalho e profissionalismo
 Administração do tempo
 Autonomia e iniciativa
 Inovação, flexibilidade e tecnologia




Diretrizes empresariais
 Missão
 Visão
 Política da Qualidade

3. PERFIL DO DOCENTE
- O quadro de docentes para o Curso de Montador e Reparador de Computadores
deve ser composto, preferencialmente, por profissionais com formação de nível superior
graduação ou outras formas, em consonância com a legislação e normas específicas.

4. METODOLOGIA DE ENSINO
A metodologia de ensino adotada é a Metodologia SENAI de Educação Profissional. Os
princípios

norteadores

dessa

metodologia:

a

aprendizagem

mediada,

a

interdisciplinaridade, a contextualização, o desenvolvimento de capacidades que
sustentam competências, a ênfase no aprender a aprender, a aproximação da formação
ao mundo real, ao trabalho e às práticas sociais, a integração entre teoria e prática, a
avaliação da aprendizagem com função diagnóstica e formativa, e a afetividade como
condição para a aprendizagem significativa.
Os princípios norteadores se concretizam por meio de Situações de Aprendizagem,
atividades desafiadoras propostas aos alunos, que devem solucionar problemas, tomar
decisões, testar hipóteses ou aplicar o que aprenderam a outros contextos.
As Situações de Aprendizagem são o fio condutor do curso e oportunizam o "aprender
fazendo" por meio de estratégias como estudo de caso, projeto, situação-problema e
pesquisa. Podem ser realizadas individualmente, em pequenos grupos ou com toda a
turma, sempre com a orientação de um docente e desenvolvidas em ambientes
pedagógicos apropriados com todas as condições de higiene e segurança,
possibilitando ao aluno o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias
para o desempenho eficiente e eficaz da sua profissão.
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5. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem será feita de forma processual, diagnóstica e formativa,
ao longo de todo o processo de formação, visando permitir o diagnóstico dos avanços
e das dificuldades do aluno para que sejam feitas as intervenções pedagógicas
necessárias.
Para avaliar a aprendizagem do aluno (conhecimentos, habilidades e atitudes), serão
utilizados estratégias e instrumentos de avaliação múltiplos e diversificados,
preservando a integração das Unidades Curriculares e buscando desenvolver nos
alunos o hábito da pesquisa, atitudes de reflexão, iniciativa e criatividade. Poderão ser
utilizados estudos de casos, situações problemas, projetos interdisciplinares,
simulações e demonstrações, testes, entre outros instrumentos de avaliação.

6. CERTIFICAÇÃO
Para certificação o aluno precisa:
 Ser considerado Promovido nas avaliações realizadas durante o decorrer do curso;
 Obter frequência igual ou superior a 75%, durante o curso e, sobretudo o
desenvolvimento das competências e habilidades específicas inerentes à ocupação.

7. CONTROLE DE REVISÕES
REV.

DATA

0

21/01/2014

1

19/05/2016

2

24/05/2017

Plano de Curso Simplificado

NATUREZA DA REVISÃO
Atualização do Plano de Curso Simplificado: inserção no novo
formato do formulário; alteração do nome e do item 2. Conteúdo
Formativo, conforme versão 2 do Itinerário Nacional. Origem do
curso: Montagem Manutenção e Configuração de Microcomputador
- 160h.
Atualização do Plano de Curso Simplificado: Alteração do nome e do
item 2. Conteúdo Formativo, conforme o Itinerário Nacional
Formativo de educação Profissional – Tecnologia da Informação –
TI-HARDWARE - Versão 4; Origem do curso: Montador e Reparador
de Microcomputador - 200h.
Atualização do Plano de Curso Simplificado: Alteração do item 2.
Conteúdo Formativo, conforme o Itinerário Nacional Formativo de
educação Profissional – Tecnologia da Informação – TI-HARDWARE
- Versão 5;
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