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PLANO  DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DE HARDWARE 

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO M ÉDIO 

PERÍODO: 1º ANO 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 80 H/A – 67 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  ANTONIO CARLOS BURITI DA COSTA FILHO 

EMENTA 
A disciplina apresenta os componentes de um computador e como cada parte se 
ajusta ao todo para cumprir suas finalidades. Também enfoca o funcionamento do 
computador, mediado por um sistema operacional. São estudados diferentes tipos de 
periféricos e sua ligação com o computador e sua configuração. Apresenta também os 
principais elementos para o funcionamento de um computador de forma que seja 
utilizado em suas diversas aplicações. São estudados softwares de propósito gerais 
para gerenciamento de arquivos, acesso à internet, apresentação de palestras, 
processamento de textos e cálculos. 

OBJETIVOS 
Geral  

• Conhecer as partes que compõem o computador, capacitando-o a elaboração 
de configurações de  máquinas;  

• Conhecer as diferenças entre tipos de máquinas e como elas processam as 
informações;  

• Montagem e Manutenção de Computadores; Instalação de Sistema 
Operacional; Instalação e configuração de periféricos.  

Específicos 

• Compreender a importância da tecnologia nos mais variados ramos do 
conhecimento humano; 

• Reconhecer a Informática como ferramenta capaz de contribuir de forma 
significativa para o processo de construção do conhecimento, nas diversas 
áreas; Utilizar os benefícios da Informática na realização das atividades do 
cotidiano; 

• Utilizar as ferramentas básicas para a produção de textos, construção de 
gráficos e apresentações, e uso de correio eletrônico e ferramentas de pesquisa 
na internet, através do computador.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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METODOLOGIA DE ENSINO  
Aulas expositivas e/ou aulas de laboratório.  

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 
Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão 
efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e nas Normas Didáticas dos 
Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 

AVALIAÇÃO  DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
De acordo com as diretrizes das organizações didáticas ou normas acadêmicas 
vigentes 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
De acordo com as diretrizes das organizações didáticas ou normas acadêmicas 
vigentes.  

REFERÊNCIAS 
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Básica  
BITTENCOURT, Rodrigo Amorim. Montagem de computadores e hardware . 6. ed. 
[S.l.]: Editora Brasport, 2009.  
 
JERRY JOYCE, Marianne. Moon : microsoft office system 2007 rápido e fácil. 1. ed. 
[S.l]: Editora Bookman, 2007.  
 
MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática : conceitos e 
aplicações. 1. Ed.[S.l.]: Editora Érica, 2004.  
 

Complementar 
 
MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de informática 
básica . 1. ed. [S.l.]: Editora Érica, 2007.  
 
SILVA, Mário Gomes da. Informática : terminologia básica , microsoft windows XP, 
microsoft office word 2007,  microsoft office excel 2007, microsoft office access, 
microsoft office powerpoint 2007. 1. ed. [S. l.]: Editora Érica, 2008.  
 
VASCONCELOS, Laércio.  Hardware na prática . 2. ed. [S.l.]: Editora Laércio 
Vasconcelos, 2007.  
 


