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PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Bacharelado em Administração

DISCIPLINA: Informática Básica CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0114

PRÉ-REQUISITO: Não há

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [ ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE: 1º

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 20 h PRÁTICA: 30 h EaD: 10 h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas-aula

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 h

DOCENTE RESPONSÁVEL: Fernando Augusto Ferreira Lordão

EMENTA

O computador: origem funcionamento e componentes físicos e lógicos. Computadores ligados entre si:
fundamentos e aplicações de redes de computadores. Internet e suas principais ferramentas: navegadores,
e-mail, websites, mídias, redes sociais. O uso do computador em rotinas administrativas: editores de
texto, planilhas eletrônicas, editores de apresentações. Entendimento dos princípios do uso da Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC) e recursos avançados de informática em rotinas de gestão e
processos administrativos.

OBJETIVOS
Geral

Capacitar o estudante para operar sistemas computacionais, identificar elementos que o
compõem e utilizá-los adequadamente no contexto organizacional.

Específicos

Entender o funcionamento geral do computador;
Identificar os sistemas operacionais mais populares e dominar seu uso essencial;
Entender o funcionamento da Internet e usar adequadamente suas as ferramentas essenciais;
Utilizar adequadamente recursos essenciais para produção de texto, apresentações e planilhas
eletrônicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I

Software e Hardware: Mostrar PC desmontado. Definir e mostrar: placa-mãe,
processador, chips de memória, placas de expansão, gabinete/carcaça; teclado; mouse;
monitor; all-in-one. Como escolher entre smarthphone, tablet, notebook/laptop,
desktops e mainframes. Definir software básico, utilitário e aplicativo. Software
gratuito e software pago.
Redes de Computadores, Internet e e-mail: Definir: redes de computadores, VPN,
Internet, URL, endereço de e-mail. Navegadores como ferramenta de acesso a recursos
online.
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Comunicação eletrônica na empresa: Criar grupo de e-mails. Dicas para escolher
endereço de e-mail e como redigir e-mails. Website e redes sociais: importância para
uma empresa.
Tecnologia a favor do usuário e da empresa: Noções de ergonomia. Noções de
ferramentas úteis à empresa (GED, CRM e ERP).

II

Processador de texto - Ajustes do parágrafo: Mudança de linha e de parágrafo,
alinhamento de parágrafo (esquerda, direita, centralizado e justificado), recuos,
espaçamento entre linhas e parágrafos. Destaques (negrito, itálico, sublinhado,
tachado). Estilo, tamanho, cor de frente e de fundo.
Processador de texto - Ajustes de página: Quebra de página e quebra de sessão.
Numeração de página. Formato. Margens. Cabeçalho e Rodapé. Notas de rodapé.
Processador de texto - Tópicos, Figuras e Tabelas: Tópicos com enumeração e
símbolos. Inserção de figuras, redimensionamento, posicionamento e transparência.
Marca d’água de página. Inserção de tabelas, ajustes e bordas.
Apresentações - Noções gerais: Storytelling: como fazer apresentações envolventes.
Layouts. Padrões. Inserir texto e configurar estilo, tamanho e cor. Inserir formas.
Animação e transição.

III

Planilhas eletrônicas - Noções gerais: Colunas, linhas, células e planilhas.
Redimensionamento e autoajuste. Tipos de dados e formatos de exibição. Fórmulas
matemáticas simples. Referência relativa vs absoluta.
Planilhas eletrônicas - Funções básicas: Soma, contagem, máximo, mínimo, média,
desvio padrão, soma condicional, contagem condicional.
Planilhas eletrônicas - Funções lógicas e erros: Condicional, conjunção, disjunção e
negação. Tratamento de erro.
Planilhas eletrônicas - Busca e referência: Busca e referência horizontal e vertical.

METODOLOGIA DE ENSINO
A construção das competências pretendidas será facilitada por meio das seguintes estratégias:

Avaliações dialógicas.
Exposição de conteúdo em sala de aula.
Questionários online e debate das respostas.
Produção prática com descoberta do conteúdo pretendido.

RECURSOS DIDÁTICOS
[X] Quadro
[X] Projetor
[X] Equipamento de Som
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Vídeos
[X] Visitas Técnicas
[X] Softwares1: Windows, Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Word, Google Docs, PowerPoint,
Google Apresentações, Excel, Google Planilhas
[X] Outros2: Apresentação de trabalhos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem terá como medida de desempenho a conjugação de uma ou mais estratégias
listadas abaixo, que finalizadas possam atingir a nota máxima 100 no contexto de três ciclos avaliativos.
As estratégias e seu percentual no contexto do desempenho máximo serão delimitados e tornados
públicos na primeira semana de aula, após explanação do plano de disciplina proposto.

2 Especificar

1 Especificar
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As estratégias acima mencionadas dizem respeito a:

Questionários online sobre conteúdo discutido.
Produção de documentos textuais.
Produção de apresentações.
Produção de planilhas eletrônicas.
Itens adicionais: pontualidade, participação, interesse e assiduidade.
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3 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia
complementar.


