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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 medida 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 metodologias 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 recuperação 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 DA DISCIPLINA:  

a) Identificar os componentes de um computador e entender o seu funcionamento e capacidades. 

b) Entender a função e características do sistema operacional. 

c) Diferenciar o software básico e o software aplicativo e conhecer os mais utilizados. 

d) Identificar os componentes de uma rede de computadores e entender seu funcionamento. 

e) Conhecer o principais meios de comunicação e suas aplicações. 

f) Entender o funcionamento dos sistemas de informação baseados no sistema GPS. 

g) Dominar um processador de texto. 

h) Dominar um software de planilha eletrônica e entender os fundamentos da programação e da 

organização e tratamento de dados. 

i) Internet e redes convergentes: entender seus efeitos na sociedade, nas instituições e uso pessoal. 



 Aula Data Horário Conteúdo 

1 23/02 07:30/10:10  Apresentação da disciplina  

 Conceitos básicos sobre Informática 

 Evolução histórica dos computadores e das 

redes de computadores 

 Conceitos Básicos sobre Computadores e 

Redes de Computadores 

 Tipos de computadores 

 Redes de Computadores e Internet 

 Efeitos dos sistemas informáticos sobre a 

sociedade 

2 02/03 07:30/10:10  Fundamentos de arquitetura de computadores 

 Estrutura do computador 

 Dispositivos de entrada e saída 

 Processador 

 Memória 

 Barramentos e Clock 

 Representação da informação e aritmética dos 

computadores 

3 09/03 07:30/10:10  Componentes de um microcomputador 

 Placa Mãe 

 Memórias 

 Controladoras de vídeo, som e rede 

 Modem analógico 

 HD e outros dispositivos de armazenamento 

 Desempenho de um computador 

4 16/03 07:30/10:10   Software 

 Software de base e software aplicativo 

 Sistema operacional e utilitários 

 Software de gestão 

 Licenciamento de Software  

 Sistemas de informação geográficos 

5 23/03 07:30/10:10  Redes de Computadores 

 Conceitos básicos 

 Classificação das redes 

 Componentes de uma rede 

 Meios de comunicação e sistemas de 

comunicação por satélite 

 Sistema GPS 

6 30/03 07:30/10:10  Equipamentos de rede e diagramas de rede 

 Revisão para a prova 

7 06/04 07:30/10:10  A1: Prova teórica individual 

 Correção da prova 

8 13/04 07:30/10:10  Ferramentas da área de engenharia 

 20/04 07:30/10:10 Feriado Escolar 

9 27/04 07:30/10:10  Ferramentas da área de engenharia 

10 04/05 07:30/10:10  Planilha eletrônica e Processador de Textos 

 Características e aplicações 

 MS Word e MS Excel  



 Interface e menus  

 Inserção de dados e fórmulas 

 Formatação 

 Elaboração de planilha 

11 11/05 07:30/10:10  Planilha eletrônica  

 Gráficos 

 Elaboração de planilha 

12 18/05 07:30/10:10  Planilha eletrônica  

 Planilhas tridimensionais 

 Datas e hora 

 Elaboração de planilha 

13 25/05 07:30/10:10  Planilha eletrônica 

 Bancos de dados e princípios de programação 

 Decisões  

 Consolidação de dados e buscas 

 Elaboração de planilha 

14 01/06 07:30/10:10  A2: Prova prática individual 

15 08/06 07:30/10:10  Preparação de seminário: A Internet e o 

computador na vida pessoal e na sociedade 

16 15/06 07:30/10:10  Preparação de seminário: A Internet e o 

computador na vida pessoal e na sociedade 

17 22/06 07:30/10:10  SE - Apresentação dos seminários 

18 29/06 07:30/10:10  SE - Apresentação dos seminários 

 Finalização da disciplina 

 06/07 18:50/20:30 Exame Final 

 

METODOLOGIA PROPOSTA:  

- Aulas expositivas e dialogadas, com demonstrações práticas e utilização de recursos audiovisuais 

em sala de aula e/ou laboratório de informática. Utilização do sistema operacional Windows e das 

ferramentas MS Office Word e MS Office Excel. Resolução de exercícios individualmente com 

correção em sala. 

 

AVALIAÇÃO: 

- No decorrer do semestre serão três notas, as quais são descritas a seguir: 

 

Avaliação 1 (A1) – Prova teórica, individual e sem consulta abordando os conceitos de arquitetura 

de computadores e redes de computadores. (30 % da média final) 

 

Avaliação 2 (A2) – Prova pratica, individual e sem consulta, abordando conceitos e prática 

referente à planilha eletrônica e processador de textos. (40% da média final) 

 

Seminário – Elaboração de um trabalho que deve ser apresentado em sala de aula sobre o tema “A 

Internet e o computador na vida pessoal e na sociedade”. O desenvolvimento e a apresentação do 

trabalho será em grupos de até 3 pessoas, porém a avaliação será de forma individual. (30% da 

média final) 

 

Média Final = (A1*30 + A2*40 + SE*30) / 100 

 

Observação: O aluno que não realizar as avaliações na data estabelecida deverá preencher 

requerimento junto à secretaria para realização de avaliação em nova data.  
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