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OBJETIVO GERAL DO CURSO
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da UDESC/
Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à me-
dida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a atender
as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, aliando novas metodologi-
as e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem
sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza urbana, bem como
no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o monitoramento, o controle, a recu -
peração e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

EMENTA: 
O computador na sociedade, nas instituições e no uso pessoal. Fundamentos de Hardware: principais unidades
funcionais dos computadores. Fundamentos de Software. Principais softwares básicos. Principais softwares
aplicativos. Estudo de um processador de texto. Estudo de uma planilha eletrônica.

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Entender as características e o funcionamento dos sistemas computacionais, e sua aplicação nas organizações e
no uso pessoal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
• Identificar os componentes de um computador e entender o seu funcionamento e suas capacidades.
• Entender a função e as características de um sistema operacional.
• Identificar os componentes de uma rede de computadores e entender seu funcionamento.
• Compreender o funcionamento da Internet.
• Conhecer as principais funcionalidades de um processador de texto.
• Conhecer as principais funcionalidades de um software de planilha.
• Identificar os principais processadores de texto e planilhas eletrônica disponível no mercado.
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# Data Hora Conteúdo Abordado

1 04/08/2017 09:20-11:50 Demonstração do plano de ensino. Introdução a arquitetura de com-
putadores.

2 11/08/2017 09:20-11:50 Arquitetura de computadores: Evolução histórica, tipos de computa-
dores, componentes do computador, dispositivos de entrada e saída.

3 18/08/2017 09:20-11:50 Arquitetura de computadores: Mídias de armazenamento, represen-
tação de dados e aritmética computacional.

4 25/08/2017 09:20-11:50 Arquitetura de computadores: Exercícios e revisão para prova.

5 01/09/2017 09:20-11:50 P1: Prova escrita, individual e sem consulta sobre arquitetura 
de computadores e conteúdo complementar.

6 08/09/2017 Atividade à 
distância

Feriado escolar.

7 15/09/2017 09:20-11:50 Sistemas operacionais: Introdução e conceitos.

8 22/09/2017 09:20-11:50 Sistemas operacionais: Exercícios; Redes de computadores: Intro-
dução à Internet e evolução histórica.

9 29/09/2017 09:20-11:50 Redes de computadores: Componentes, exercícios; Revisão para 
prova.

10 06/10/2017 09:20-11:50 P2: Prova escrita, individual e sem consulta sobre sistemas ope-
racionais, redes de computadores e conteúdo complementar.

13/10/2017 Feriado escolar.

11 20/10/2017 09:20-11:50 Processadores de textos: Introdução, objetivo, benefícios e funcio-
nalidades.

12 27/10/2017 09:20-11:50 Processadores de textos: Demonstração prática de processadores de 
texto.

13 03/11/2017 Atividade à 
distância

Feriado escolar.

14 10/11/2017 09:20-11:50 Planilhas eletrônicas: Introdução, objetivo, benefícios e funcionali-
dades.

15 17/11/2017 09:20-11:50 Planilhas eletrônicas: Demonstração prática de planilhas.

16 24/11/2017 09:20-11:50 Planilhas eletrônicas e Processadores de textos: Exercícios.

17 01/12/2017 09:20-11:50 Introdução a linguagens e lógica de programação: Variáveis e con-
dicionais. Aplicação de algoritmos em planilhas eletrônicas.

18 08/12/2017 09:20-11:50 P3: Prova escrita, individual e sem consulta sobre processadores
de textos, planilhas eletrônicas, introdução à linguagens de pro-
gramação e conteúdo complementar.

-- 12/12/2017 09:20-11:50 Exame final.



METODOLOGIA PROPOSTA: 
Aulas expositivas dialogadas com utilização de recursos audiovisuais em sala de aula e com resolução de exer-
cícios. Algumas aulas poderão ser realizadas em laboratório caso houver disponibilidade. Será incentivada a
leitura crítica de artigos científicos relacionados com os temas de estudo.

AVALIAÇÃO:
O cálculo da média final (MF) é dada como:

MF = 
(P1+P2+P3)

3

onde,

P1: Prova 1 – Prova escrita, individual e sem consulta;
P2: Prova 2 – Prova escrita, individual e sem consulta;
P3: Prova 2 – Prova escrita, individual e sem consulta;

OBSERVAÇÕES:
O aluno (a) que não realizar as provas e apresentação de trabalho na data estabelecida deverá preencher 
requerimento junto à secretaria para realização de avaliação em nova data.
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