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1. Justificativa

O presente documento trata do Plano do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino

Médio.  Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados

na  LDB no  9.394/96  e  no  conjunto  de  leis,  decretos,  pareceres  e  referencias  curriculares  que

normatizam a Educação Profissional  e  o  Ensino Médio  no sistema educacional  brasileiro,  bem

como  nos  documentos  que  versam  sobre  a  integralização  destes  dois  níveis  que  têm  como

pressupostos a formação integral do profissional-cidadão. Estão presentes também, como marco

orientador desta proposta, as decisões institucionais traduzidas nos objetivos desta instituição e na

compreensão da educação como uma prática social, os quais se materializam na função social do

Instituto  Federal  Goiano  de  promover  educação  científico-tecnológico-humanística  visando  à

formação  integral  do  profissional-cidadão  crítico-reflexivo,  competente  técnica  e  eticamente  e

comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais e em condições de

atuar no mundo do trabalho na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária,

através da formação inicial e continuada de trabalhadores; da educação profissional técnica de nível

médio;  da  educação  profissional  tecnológica  de  graduação e  pós-graduação;  e  da  formação  de

professores fundamentadas na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento.

O novo mundo que se delineia sob o espectro dessas novas tecnologias e avanços científicos

é surpreendido, a todo instante, com inovações que se estendem de produtos a processos industriais,

de novas máquinas a sistemas computadorizados, dos modernos jornais impressos a processadores

de informação. Impulsionada, armazenada, distribuída e integrada por processos microeletrônicos

sofisticados,  a informação alcança,  em nano-segundos,  todos os recantos do planeta  por via da

telemática.

     Visando responder às demandas por profissionais que atendam à necessidade do mundo do

trabalho  emergente  no  Estado  e  contribuindo,  substancialmente,  para  a  qualidade  dos  serviços

oferecidos  nesta  área,  o  IFGoiano  propõe-se  a  oferecer  o  Curso  Técnico  de  Nível  Médio  em

Informática, na forma integrada e modalidade regular, por entender que estará contribuindo para a

elevação da qualidade dos serviços prestados à população nesta área da atividade econômica.

    O curso de Informática tem como objetivo formar profissionais-cidadãos técnicos de nível médio

competentes  técnica,  ética  e  politicamente,  com elevado grau  de responsabilidade  social  e  que

contemple  um  novo  perfil  para  saber,  saber  fazer  e  gerenciar  atividades  de  concepção,

especificação,  projeto,  implementação,  avaliação,  suporte  e  manutenção  de  sistemas  e  de

tecnologias de processamento e transmissão de dados e informações, incluindo hardware, software,

aspectos  organizacionais  e  humanos,  visando  a  aplicações  na  produção  de  bens,  serviços  e

conhecimentos.



 2. Perfil Profissional de Conclusão do Curso

O profissional egresso do curso técnico de nível médio integrado em Informática dos Campi

do IFGoiano deve ser capaz de: processar as informações, abstraídas de uma massa incontável e

crescente de dados (aquelas que, pela sua natureza, interessam às organizações e/ou à sociedade

como um todo); atuar na elaboração e desenvolvimento de web sites, no desenvolvimento e na

instalação e manutenção de computadores e na elaboração e execução de projetos e sistemas de

redes  locais  de  computadores;  aplicar  os  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  construídos,

reconstruídos  e  acumulados  historicamente;  ter  senso  crítico;  impulsionar  o  desenvolvimento

econômico da região, integrando a formação técnica ao pleno exercício da cidadania.

2.1. Área de atuação:

Instituições públicas e privadas e do terceiro setor que demandem sistemas computacionais.

2.2. Competências gerais:
♦  Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à

preparação básica 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;

♦ler,  articular  e  interpretar  símbolos  e  códigos  em  diferentes  linguagens  e  representações,

estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos das várias ciências e outros

campos do saber;

♦  Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a

teoria com a prática nas diversas áreas do saber;

♦ Compreender o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus

  periféricos;

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

♦ Utilizar os serviços e funções de sistemas operacionais;

♦ Utilizar softwares aplicativos e utilitários;

♦ Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário;

♦  Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, analisando as suas aplicações

em redes;

♦  Analisar as características dos meios físicos disponíveis e as técnicas de transmissão digital e

analógica;

♦  Descrever  componentes  e  sua  função  no  processo  de  funcionamento  de  uma  rede  de

computadores;



♦ Compreender as arquiteturas de redes;

♦  Instalar  os  dispositivos  de  rede,  os  meios  físicos  e  software  de  controle  desses  dispositivos,

analisando seu funcionamento para aplicações em redes;

♦ Instalar e configurar sistemas operacionais de redes de computadores;

♦ Instalar e configurar protocolos e softwares de redes;

♦ Desenvolver serviços de administração de redes de computadores;

♦ Conhecer e desenvolver processos de documentação de projetos de estruturas físicas de redes;

♦ Interpretar documentação de projetos físicos de redes de computadores;

♦ Elaborar relatórios técnicos das atividades desenvolvidas na implantação de redes;

♦ Aplicar conceitos de algoritmos e orientação a objetos;

♦ Aplicar técnicas de análise e projeto de sistemas orientados a objetos;

♦ Compreender o funcionamento das estruturas de dados básicas;

♦ Aplicar boas técnicas de programação;

♦ Conhecer o processo de desenvolvimento de software;

♦ Aplicar conceitos de projeto e implementação de banco de dados;

♦ Identificar e solucionar falhas no funcionamento de microcomputadores;

♦ Aplicar técnicas de medição e ensaio, visando à manutenção de microcomputadores;

♦ Aplicar normas técnicas na instalação de microcomputadores;

♦ Promover e difundir práticas e técnicas de correta utilização de microcomputadores;

♦ Conhecer e avaliar modelos de organização de empresas;

♦ Organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de projetos;

♦ Avaliar a necessidade de treinamento e de suporte técnico aos usuários;

♦ Executar ações de treinamento e de suporte técnico;

♦ Conhecer e aplicar as normas de desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente;

♦ Ter atitude ética no trabalho e no convívio social;

♦ Saber trabalhar em equipe;

♦ Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade;

♦ Exercer liderança; e,

♦ Posicionar-se criticamente e eticamente frente às inovações tecnológicas.

3. Nº de Vagas: 
 70 vagas

4.  Turno de funcionamento: 
 Diurno



5. Coordenador do Curso: 
 Júlio Cézar Garcia.
 Licenciado em Educação Física.
 Especialista em Planejamento Educacional
 julio.educa@hotmail.com

6. Critérios de Avaliação da Aprendizagem

 A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa, assumindo, de

forma integrada, no processo ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa,

com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, devendo ser utilizada como

ferramenta para tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades e que funcione

como  instrumento  colaborador  na  verificação  da  aprendizagem,  contemplando  os  seguintes

aspectos:

♦   Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;

♦   Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;

♦   Inclusão de tarefas contextualizadas;

♦   Manutenção de diálogo permanente com o aluno;

♦   Utilização funcional do conhecimento;

♦   Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação;

♦   Exigência dos mesmos critérios de avaliação para todos os alunos;

♦   Apoio disponível para aqueles que têm dificuldades;

♦   Estratégias cognitivas e metacognitivas como aspectos a serem considerados na correção;

♦   Incidência da correção dos erros mais importantes; e,

♦  Importância conferida às aptidões dos alunos, aos seus conhecimentos prévios e ao domínio atual

dos conhecimentos que contribuam para a construção do perfil do futuro egresso.

A  avaliação  do  desempenho  escolar  é  feita  por  disciplinas  e  bimestres,  considerando

aspectos de assiduidade e aproveitamento. A assiduidade diz respeito à freqüência às aulas teóricas,

aos trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e atividades práticas. O aproveitamento escolar

é avaliado através de acompanhamento contínuo do estudante e dos resultados por ele obtidos nas

atividades avaliativas.

 7. Organização Curricular

A organização  curricular  do  Curso  Técnico  de  Nível  Médio  Integrado  em  Informática

observa  as  determinações  legais  presentes  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino

Médio e Educação Profissional de Nível Técnico, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino

Médio, nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional, no Decreto 5.154/2004,

mailto:julio.educa@hotmail.com


bem como das diretrizes definidas no projeto pedagógico dos Campi do  IFGoiano.

     A organização do curso está estruturada na matriz curricular constituída por:

♦   um núcleo comum, que integra disciplinas das três áreas de conhecimento do Ensino Médio

(Linguagens e Códigos e suas tecnologias,  Ciências Humanas e  suas tecnologias  e Ciências da

Natureza, Matemática e suas tecnologias);

♦   uma parte  diversificada,  que  integra  disciplinas  voltadas  para uma maior  compreensão das

relações  existentes no mundo do trabalho e para uma articulação entre esse e os conhecimentos

acadêmicos; e

♦   formação profissional, que integra disciplinas específicas da área de Informática.

O curso está organizado por disciplinas, com regime seriado anual, com uma carga-horária

de disciplinas de 3.960 horas, distribuídas em três anos.

Matriz curricular

Áreas de
Conhecimento

Disciplinas
1ª Série

CHS CHA HR

Linguagens,
Códigos e suas

Tecnologias

Língua Portuguesa 4 160 160h

Arte 2 80 80h

Inglês 2 80 80h

Educação Física 2 80 80h

Ciências da
Natureza e suas

Tecnologias

Física 2 8 80h

Química 3 120 120h

Biologia 2 80 80h

Desenho Geométrico 1 40 40h

Matemática 3 120 120h

Ciências
Humanas e suas

Tecnologias

História 2 80 80h

Geografia 2 80 80h

Filosofia 2 80 80h

Total de Aulas Semanais/Anual/Hora Relógio/ Ensino Médio 27 1.080 1.080h

Ensino
Profissional

Fundamentos de Informática e Operação de 
Computadores

2 80 80h

Lógica de Programação 2 80 80h

Manutenção de Computadores 2 80 80h

Total de aulas Semanal/Anual/Hora Relógio/Educação Profissional 6 240 240h

Total de aulas Semanal/Anual/Ensino Médio + Educação Profissional 33 1.320 1.320h



Áreas de
Conhecimento

Disciplinas
2ª Série

CHS CHA HR

Linguagens,
Códigos e suas

Tecnologias

Língua Portuguesa 3 120 120h

Inglês 2 80 80h

Educação Física 2 80 80h

Ciências da
Natureza e suas

Tecnologias

Física 2 80 80h

Química 2 80 120h

Biologia 2 80 80h

Desenho Geométrico 1 40 40h

Matemática 3 120 120h

Ciências
Humanas e suas

Tecnologias

História 2 80 80h

Geografia 2 80 80h

Sociologia 2 80 80h

Parte
Diversificada

Metodologia do Trabalho Científico 2 80 80h

Total de Aulas Semanal/Anual/ Ensino Médio 25 1.000 1.000h

Ensino
Profissional

Sistemas Operacionais Livres 2 80 80h

Redes de Computadores 3 120 120h

Linguagem de Programação 3 120 120h

Total de aulas Semanal/Anual/ Educação Profissional 8 320 320h

Total de aulas Semanal/Anual/Ensino Médio + Educação Profissional 33 1.320 1.320h

Áreas de
Conhecimento

Disciplinas
3ª Série

CHS CHA HR

Linguagens,
Códigos e suas

Tecnologias

Língua Portuguesa/Literatura Brasileira 3 120 120h

Redação 2 80 80h

Espanhol 2 80 80h

Inglês 2 80 80h

Educação Física 2 80 80h

Ciências da
Natureza e suas

Tecnologias

Física 2 80 80h

Química 3 80 120h

Biologia 3 80 80h

Desenho Geométrico 1 40 40h

Matemática 3 120 120h

Ciências
Humanas e suas

História 2 80 80h

Geografia 2 80 80h



Tecnologias
Total de Aulas Semanal/Anual/ Ensino Médio 27 1.080 1.080h

Ensino
Profissional

Tecnologias e Linguagens p/ BD 2 80 80h

Desenvolvimento de Sistemas Web 2 80 80h

Análise e Desenho de Projetos e Sistemas 2 80 80h

Total de aulas Semanal/Anual/ Educação Profissional 6 240 240h

Total de aulas Semanal/Anual/Ensino Médio + Educação Profissional 33 1.320 1.320h

Total de Horas Ensino Médio 3.160h

Total de Horas Ensino Profissional 800h

Total de Horas Ensino Médio + Educação Profissional 3.960h

Total de Horas do Curso 3.960h


