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EMENTA 

 
Apresentar os fundamentos básicos de manuseio de software aplicativo. Conduzir ao uso das 
principais funções de editores de texto, de planilha eletrônica e de apresentação de slides. 
Apresentar uma visão geral das técnicas, ferramentas e tecnologias existentes no mercado 
voltado para demandas portuárias. 
 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Aplicar os conceitos básicos de informática para melhoria de produtividade, 

organização e padrão de qualidade dos sistemas informatizados dos portos 
 

Específicos 
 

 Conhecer os software livresutilizandos na produção de textos, planinhas e 
apresentações. 

 Conhecer aplicativos relativos à gestão portuária 
 

 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Entender o ambiente de trabalho 
 Produzir e editorar textos 
 Produzir apresentações 
 Produzir e manipular dados numéricos 
 Conhecer aplicativos relativos à gestão portuária 
 Conhecer sistemas eletrônicos de informação para portos e sites dedicados ao 

comércio portuário 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas expositivo-dialogadas (com recursos audiovisuais emalguns momentos). Discussão de 
textos teóricos, técnico-científicos eoficiais. Uso do laboratório de informática. 
Atividades individuais e em grupo. Haverá a possibilidade de aplicação de atividades à 
distância (EAD) em até 20% da carga horária da disciplina 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 Prova objetiva/prática. 
 Atividades desenvolvidas em laboratório de informática 
 Haverá, ao final de cada módulo, exercício direcionado, exclusivamente, a suprir as 

competências que se demonstraram não assimiladas pelos discentes. Nesse 
mecanismo, a prova de reposição também obedecerá às carências identificadas para 
as competências desejadas. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes 
recursos didáticos: 

 Televisão;Computador;Projetor;Textos com o fundamento teórico e legal.Livros 
 Papel madeira para produção de painéis informativos;Lápis de Cor;Caixa de som 
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