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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: 

Capacitar os acadêmicos quanto ao uso de ferramentas de tecnologia, proporcionando o 
aumento de suas habilidades em ambientes onde seja necessária a tomada de decisões apoiadas em 
tecnologia de informação.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
- Inserir conhecimento sobre a estrutura de computadores, seu impacto e papel na sociedade; 
propiciar o contato com as peças que forma o conjunto computador .  
- Habilitar o aluno para utilização de computador, da internet e suas principais ferramentas no  dia-
a-dia ; 
- Habilitar o uso de Editores de texto, planilha eletrônica e programa para criação de apresentações 
multimídia. 
 
 



Cronograma de Atividades:  
 
Data  Horário Conteúdo  
6/8/2010 20:40 – 22:20 hs  Apresentação Ementa  

Formação dos grupos para o seminário  
Distribuição do formulário de pesquisa : “ Definindo o perfil 
do Internauta”  

13/8/2010 20:40 – 22:20 hs Inicio das pesquisas do material para os seminários e 
adequação dos assuntos 
Abordagem do assunto : Melhorando as buscas na internet  
Utilização das principais  tags para a busca mais específica e 
subtração de dados não relevantes . 

20/8/2010 20:40 – 22:20 hs Cadastro dos Acadêmicos no AAGI  
Criação do grupo de e-mail para a turma 
Término das pesquisas para o Seminário  

27/8/2010 20:40 – 22:20 hs Data final para entrega do material em formato paper ou 
artigo ( por e-mail )  
Inicio dos trabalhos com editor de Textos ( Word 2007 ) – I  

3/9/2010 20:40 – 22:20 hs  Apresentação trabalhos  :     Grupos (aleatório )  
10/9/2010 20:40 – 22:20 hs  Apresentação trabalhos  :     Grupos (aleatório )  
17/9/2010 20:40 – 22:20 hs  Apresentação trabalhos  :     Grupos (aleatório )  
24/9/2010 20:40 – 22:20 hs  Revisão Geral dos assuntos apresentados no Seminário  
1/10/2010 20:40 – 22:20 hs  Avaliação 01  
8/10/2010 20:40 – 22:20 hs  Editor de Textos II  

Lista de exercícios 
15/10/2010 20:40 – 22:20 hs  Editor de Textos III  

Lista de exercícios  
22/10/2010 20:40 – 22:20 hs  Planilha Eletrônica – I  
29/10/2010 20:40 – 22:20 hs  Planilha Eletrônica II 

Lista de Exercícios  
5/11/2010 20:40 – 22:20 hs  Planilha eletrônica III 

Lista de Exercícios 
12/11/2010 20:40 – 22:20 hs  Avaliação Planilha eletrônica e editor de textos 
19/11/2010 20:40 – 22:20 hs  Aula prática sobre computadores, prática envolvendo  

hardware e software 
26/11/2010 20:40 – 22:20 hs  Software para apresentações Multimídia – I  

Lista de Exercícios 
3/12/2010 20:40 – 22:20 hs  Software para apresentações Multimídia - II  

Lista de Exercícios 
10/12/2010 20:40 – 22:20 hs  Exames   
 
 
METODOLOGIA PROPOSTA:   
 
AVALIAÇÃO:   
 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:  
 
BIBLIOGRAFIA DE APOIO: 
 



Quanto aos seminários :  
  
Qual o conteúdo a escolher a  como apresentar :  
 
  -- apresentação interativa com utilização de data show , material para os alunos  
  -- mínimo 15 , máximo 30 minutos  
  -- todos precisam participar   
  -- o trabalho é composto por  3 notas  
   -   25 %  material apresentado e distribuído  
   - 35 %  apresentação do grupo  
   - 40 %   apresentação individual  
 
 
-- Um dos grupos de internet e conceitos fica responsável pela criação do e-mail do grupo da sala e 
pela confecção dos gráficos referentes ao questionário “Descobrindo o Perfil do nosso internauta”, 
vale 1 ponto na apresentação .  
 

Quanto a apresentação , algumas regras básicas ( lembrando que vocês acadêmicos serão 
submetidos ainda nesse semestre ao projeto interdisciplinar , e, ao final da graduação ao TCC ):  

 
-   tamanho da fonte  
-  cor de fundo do slide e ,  
- a quantidade informação presente nos slides .  

 
 
 
Assuntos importantes: 
 
-- Cuidados com o celular  em sala de aula  
 
-- Cuidados com a freqüência ( 25% )  
 
 
 
 


