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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Microcontrolador

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Sistemas de Energias 
Renováveis

Série/Período: 2º ano

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: Arlindo Garcia Barreto de Sá Neto

EMENTA

Conceitos básicos sobre sistemas microcontrolados e suas aplicações. 
Programação para microcontrolador. Utilização de sensores e atuadores em 
conjunto com Arduino. Elaboração de projetos com Arduino.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 
prudência socioambiental do ser humano.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Geral
Desenvolver no aluno a capacidade de aplicação com sistemas microcontrolados 
de baixa complexidade, possibilitando uma integração do ambiente de 
desenvolvimento com as tecnologias de hardware e software.

Específicos
Conhecer os tipos, finalidade e funcionamento de um microcontrolador;
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Conhecer as plataformas de prototipagem com microcontrolador;

Conhecer uma linguagem de programação para microcontrolador;

Projetar e desenvolver aplicações com microcontrolador.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

1. Introdução ao microcontrolador.

Origem e aplicação dos microcontroladores.

Arquiteturas Harvard e Von Neuman, processador, memórias, registros, 
interfaces.

Microcontroladores comerciais: tipos, características e configurações. 

Microcontroladores versus placa de prototipagem.

UNIDADE II

1. Arduino: conceitos e programação

1.1. Introdução.

1.2. Tipos de placas Arduino e suas características.

1.3. Ambiente de programação para Arduino.

1.4. Conceitos básicos de programação.

1.5. Operadores da linguagem C e estrutura de controle.

1.6. Funções: uso e criação.

1.7. Entrada e saída dos dados: Conversão D/A, Conversor A/D 

1.8. Armazenamento de dados.

UNIDADE III

1. Sensores, Transdutores e Shields para Arduino:

1.1. Introdução a sensore, transdutores e componentes.

1.2.Shields para Arduino. 

1.3. Instalação e configuração do software para Arduino

1.4.Aplicações com leds, display de 7 segmentos,  LCD e teclado numérico.

1.5.Aplicação com sensor de temperatura, vazão, pressão, umidade, 
luminosidade e ultrassônico.

1.6.Aplicações com Relé.

1.7.Aplicações com motores de passo, DC e servomotores.
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UNIDADE IV

1. Arduino e Android:

1.1.Shilds e dispositivos para comunicação e localização.

1.2.Programação de rede.

1.3.Configurando dispositivos android com Arduino.

1.4.Projeto de uma estrutura com sensores e atuadores conectados via 
dispositivo de comunicação controlada remotamente. 

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia aplicada será através de aulas expositivas, com interação entre o 
professor e os alunos(as) para desenvolvimento dos conteúdos teóricos, assim 
como de aulas práticas realizadas no Laboratório de Eletrônica e Informática, para 
a realização de montagens, experimentos e testes práticos.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Para as aulas teóricas, serão utilizados: quadro branco, computador com internet e 
software de simulação gratuito, vídeos, livros didáticos, textos e recursos áudio 
visuais (data show, projetor multimídia e som) e outros que, porventura, se tornem 
necessários para o alcance dos objetivos almejados. Para as aulas práticas serão 
utilizados: placa Arduino, motores, leds, lâmpadas, sensores diversos, 
componentes eletrônicos, como, diodos, resistores, transistores e instrumentos de 
medição de corrente e tensão. 

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS

Eletricidade e Circuitos Elétricos: Conhecimento do princípio de funcionamento dos 
circuitos elétricos.
Eletrônica Aplicada: Conhecimento dos principais componentes da eletrônica 
analógica. 
Língua estrangeira (Inglês): leitura de manuais técnicos (módulos, inversores, etc), 
geralmente disponibilizados em inglês.
Matemática: cálculos de parâmetros de funcionamento dos circuitos elétricos e 
eletrônicos.
Possibilidade de desenvolvimento de Projeto de Pesquisa de forma interdisciplinar, 
como, por exemplo, na utilização automatizada de painéis solares para iluminação 
de áreas externas ou bombeamento de água para irrigação de jardins ou hortas 
comunitárias.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS)
A avaliação do conteúdo teórico será realizada pelo sistema de verificação da 
aprendizagem fazendo uso de trabalhos individuais e/ou em grupo de pesquisa, 
contemplando apresentação oral, e/ou entrega de parte escrita referente à 
pesquisa, além da realização de exercícios de revisão dos conteúdos, provas 
dissertativas e/ou de múltipla escolha, entre outros.
A avaliação do conteúdo prático será realizada pela entrega de preparação de 
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experimentos, análise visual e de funcionamento correto dos experimentos, e 
entrega de relatórios dos experimentos.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

A recuperação será contínua e ocorrerá no decorrer do período letivo, através da 
correção, revisão das provas, da correção dos exercícios, atividades e trabalhos 
propostos ao longo das aulas, montagens práticas e experimentos.

PRÉ-REQUISITOS

Eletricidade e Circuitos Elétricos; 
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FORMAÇÃO GERAL (FG) III

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Biologia III

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Sistemas de Energias 
Renováveis

Série/Período: 3º ano

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: Aldeni Barbosa da Silva


