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3 MISSÃO 

Consolidar uma práxis educativa que contribua para a inserção social, para a 

formação integradora e para a produção do conhecimento. 

4 CARACTERIZAÇÃO EDUCACIONAL 

A educação científica e tecnológica ministrada pelo IFSP é entendida como um 

conjunto de ações que buscam articular os princípios e aplicações científicas dos 

conhecimentos tecnológicos com a ciência, com a técnica, com a cultura e com as atividades 

produtivas. 

Esse tipo de formação é imprescindível para o desenvolvimento social da nação, sem 

perder de vista os interesses das comunidades locais e suas inserções no mundo cada vez mais 

definido pelos conhecimentos tecnológicos, integrando o saber e o fazer por meio de uma 

reflexão crítica das atividades da sociedade atual, em que novos valores reestruturam o ser 

humano. 

Assim, a educação exercida no IFSP não está restrita a uma formação meramente 

profissional, mas contribui para a iniciação na ciência, nas tecnologias, nas artes e na 

promoção de instrumentos que levem à reflexão sobre o mundo, como consta no PDI 

institucional.  

5 HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

O primeiro nome recebido pelo Instituto foi o de Escola de Aprendizes e Artífices de 

São Paulo. Criado em 1910, inseriu-se dentro das atividades do governo federal no 

estabelecimento da oferta do ensino primário, profissional e gratuito. Os primeiros cursos 

oferecidos foram os de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de carpintaria e 

artes decorativas.  

O ensino no Brasil passou por uma nova estruturação administrativa e funcional no 

ano de 1937 e o nome da Instituição foi alterado para Liceu Industrial de São Paulo, 

denominação que perdurou até 1942. Nesse ano, através de um Decreto-Lei, introduziu-se a 

Lei Orgânica do Ensino Industrial, refletindo a decisão governamental de realizar profundas 

alterações na organização do ensino técnico. 



9 

 

A partir dessa reforma, o ensino técnico industrial passou a ser organizado como um 

sistema, passando a fazer parte dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Com 

um Decreto posterior, o de nº 4.127, também de 1942, deu-se a criação da Escola Técnica de 

São Paulo, visando à oferta de cursos técnicos e de cursos pedagógicos.  

Esse decreto, porém, condicionava o início do funcionamento da Escola Técnica de 

São Paulo à construção de novas instalações próprias, mantendo-a na situação de Escola 

Industrial de São Paulo enquanto não se concretizassem tais condições. Posteriormente, em 

1946, a escola paulista recebeu autorização para implantar o Curso de Construção de 

Máquinas e Motores e o de Pontes e Estradas. 

Por sua vez, a denominação Escola Técnica Federal surgiu logo no segundo ano do 

governo militar, em ação do Estado que abrangeu todas as escolas técnicas e instituições de 

nível superior do sistema federal. Os cursos técnicos de Eletrotécnica, de Eletrônica e 

Telecomunicações e de Processamento de Dados foram, então, implantados no período de 

1965 a 1978, os quais se somaram aos de Edificações e Mecânica, já oferecidos. 

Durante a primeira gestão eleita da instituição, após 23 anos de intervenção militar, 

houve o início da expansão das unidades descentralizadas (UNEDs), sendo as primeiras 

implantadas nos municípios de Cubatão e Sertãozinho. 

Já no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a instituição 

tornou-se um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), o que possibilitou o 

oferecimento de cursos de graduação. Assim, no período de 2000 a 2008, na Unidade de São 

Paulo, foi ofertada a formação de tecnólogos na área da Indústria e de Serviços, além de 

Licenciaturas e Engenharias. 

O CEFET-SP transformou-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo (IFSP) em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº 11.892, sendo caracterizado 

como instituição de educação superior, básica e profissional. 

Nesse percurso histórico, percebe-se que o IFSP, nas suas várias caracterizações 

(Escolas de Artífices, Liceu Industrial, Escola Industrial, Escola Técnica, Escola Técnica Federal 

e CEFET), assegurou a oferta de trabalhadores qualificados para o mercado, bem como se 

transformou numa escola integrada no nível técnico, valorizando o ensino superior e, ao 
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mesmo tempo, oferecendo oportunidades para aqueles que não conseguiram acompanhar a 

escolaridade regular. 

Além da oferta de cursos técnicos e superiores, o IFSP – que atualmente conta com 

42 câmpus, 01 Núcleo Avançado em Assis e 23 polos de apoio presencial à EAD – contribui 

para o enriquecimento da cultura, do empreendedorismo e cooperativismo e para o 

desenvolvimento socioeconômico da região de influência de cada câmpus. Atua também na 

pesquisa aplicada destinada à elevação do potencial das atividades produtivas locais e na 

democratização do conhecimento à comunidade em todas as suas representações. 

6 HISTÓRICO DO CÂMPUS E CARACTERIZAÇÃO 

O Câmpus Hortolândia foi construído mediante atendimento à Chamada Pública do 

MEC/SETEC no 001/2007 - Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – 

FASE II. Está localizado, portanto, no município de Hortolândia do Estado de São Paulo. 

Sua autorização de funcionamento se deu através da Portaria n° 1.170, de 21 de 

setembro de 2010, e iniciou suas atividades educacionais em fevereiro de 2011, oferecendo o 

curso Técnico Concomitante/Subsequente em Informática em dois turnos, tarde e noite. 

O Câmpus Hortolândia atendeu inicialmente aproximadamente 80 estudantes no ano 

de 2011, duas turmas de Técnico Concomitante/Subsequente em Informática, tarde e noite. 

Nesse momento o câmpus funcionava em salas cedidas pela prefeitura da cidade, no prédio 

do Centro de Formação de Professores Paulo Freire. 

Em 2012 houve novamente vestibular para o curso Técnico 

Concomitante/Subsequente em Informática, formando novamente duas turmas, tarde e 

noite. 

Também no início do semestre, foram ofertadas vagas, em parceria com a Secretaria 

do Estado, para duas turmas de Técnico Integrado ao Ensino Médio (Fabricação Mecânica e 

Informática) atendidas na própria escola estadual, E. E. Liomar Camara Freitas. Essa parceria 

está fundamentada em um conjunto de instrumentos legais, entre eles, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o Decreto Estadual nº 57.121/2011, a Resolução SEE nº 47/201 

e um Termo de Acordo de Cooperação Técnica envolvendo as duas instituições. 
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Nessa época o Instituto possuía aproximadamente 10 professores e 5 técnicos 

administrativos. Essa estrutura perdurou até agosto de 2012, quando ocorreu a mudança para 

as novas instalações. 

O processo de mudança para o prédio próprio ocorreu com o auxílio da prefeitura e 

dos servidores do câmpus. Em setembro desse mesmo ano, chegaram mais servidores e, 

portanto, já em outubro foram abertas inscrições, via vestibular, para o curso Técnico 

Concomitante/Subsequente em Fabricação Mecânica e Técnico Concomitante/Subsequente 

em Informática, para iniciar em 2013. Ademais, por meio do SISU foram ofertadas as vagas 

para o curso Superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, 40 vagas no 

período noturno. 

No início de 2013, o câmpus recebeu mais servidores, organizou mais laboratórios e 

pode oferecer, no segundo semestre, o curso Técnico Concomitante/Subsequente em 

Eletroeletrônica e também dar seguimento aos cursos de Técnico Concomitante/Subsequente 

em Informática e Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

7 JUSTIFICATIVA E DEMANDA DE MERCADO 

De acordo com a caracterização socioeconômica apresentada em Hortolândia, a 

cidade é conhecida, entre outras coisas, pelo chamado Polo de Tecnológico, que já propiciou 

o investimento de grandes empresas da área de informática. A região de Campinas e 

Hortolândia concentram empresas como IBM, Dell, Huawey, Ericsson, Motorola, dentre 

outras, que atuam diretamente na área de Informática. Assim, se torna necessário fazer a 

qualificação de mão de obra especializada para atuar nestas empresas. 

Através de dados apresentados no site capital humano (FIESP), observa-se que na 

Indústria, o setor de Informática e Eletrônicos, apesar de ligeira queda de 2012 para 2013, 

ainda figura na 5ª posição no ranking de empregabilidade na região de Campinas, a qual a 

cidade de Hortolândia está inserida, ofertando aproximadamente 10.500 vagas. 
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Indústria 

Ranking Setor 2013 2012 2011 2010 2009 

1º Veículos automotores 20.717 22.604 23.423 22.517 21.199 

2º Alimentos 15.224 15.022 15.221 13.633 12.199 

3º Produtos químicos 13.439 13.862 14.319 16.367 13.109 

4º Borracha e plástico 11.960 11.815 12.068 11.721 11.348 

5º Informática e eletrônicos 10.559 11.540 11.216 10.037 8.865 

6º Produtos de metal 9.230 9.832 10.053 9.824 8.751 

7º Produtos farmacêuticos 8.703 8.125 7.784 6.771 6.307 

8º 
Fabricação de máquinas e 

equipamentos 
7.300 7.388 7.176 6.358 5.936 

9º Materiais elétricos 6.456 7.082 6.821 7.126 7.015 

10º Têxteis 6.409 6.462 6.402 6.991 6.549 

 

Figura 1 – Ranking setorial de empregos da região de Campinas. Adaptado do site Capital Humano - Fiesp. 
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Utilizando a mesma fonte, analisando agora o setor de serviços, a Tecnologia da 

Informação, apesar da queda mais acentuada de 2012 para 2013, ainda figura na 10ª posição 

no ranking de empregabilidade na mesma região.  

Serviços e administração pública 

Ranking Setor 2013 2012 2011 2010 2009 

1º Administração pública 48.264 43.994 46.633 46.077 45.260 

2º Educação 40.476 38.247 36.413 33.514 31.145 

3º Alimentos 35.755 27.197 26.245 24.471 22.211 

4º Transporte terrestre 33.622 32.210 30.700 28.876 25.751 

5º Serviços para edifícios 32.684 27.474 24.269 22.326 19.227 

6º Serviços de escritório 24.565 23.696 20.948 20.979 19.050 

7º Saúde humana 24.019 22.891 21.474 20.807 19.995 

8º Atividades dos transportes 13.617 13.591 13.503 11.513 9.715 

9º Vigilância 11.521 10.797 10.140 8.018 7.890 

10º Tecnologia da informação 11.440 17.943 16.451 14.743 13.376 

 

Figura 2 – Ranking setorial de empregos (Serviços e Adm. Pública) da região de Campinas. Adaptado do site 

Capital Humano - Fiesp. 
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Se somarmos os dois setores, Informática e Eletrônicos mais Tecnologia da 

Informação, temos uma oferta aproximada de 22.000 vagas diretas, sem contar as indiretas 

já que, de maneira geral, a informática é a realidade de um mercado atual. Um grande número 

de empresas, não importa seu ramo de atividade, porte ou capital são dependentes direta ou 

indiretamente de sistemas de computadores e de manutenção constante nesses sistemas. As 

empresas que dependem de forma direta (através da contratação do profissional de 

informática) ou indireta (contratando empresas que prestam serviços desta natureza) geram 

uma demanda significativa de profissionais qualificados no mercado. 

Além das empresas, os usuários domésticos, muitas vezes necessitam de 

profissionais especializados para dar manutenção em seus equipamentos de informática 

pessoais ou de suas residências. Nos últimos anos o Brasil tem acompanhado um crescimento 

constante na venda de computadores pessoais e portáteis, se tornando o 3º maior mercado 

do mundo. 

Aquecido, o mercado brasileiro de computadores pessoais fechou o primeiro 

trimestre de 2012 com um número 4% maior que o mesmo período do ano passado, segundo 

dados do estudo “Brazil Quartely PC Tracker”, realizado pela empresa de consultoria para 

indústrias de tecnologia da informação, IDC Brasil. Segundo o estudo foram comercializados 

3,6 milhões de equipamentos, sendo que 46% são desktops e 54%, a maior fatia, são 

notebooks e netbooks. Desse total o mercado doméstico representou 67% das vendas, o 

corporativo, 27% e governo e educação representaram 6% do total. 

Diante deste cenário, o IFSP – Câmpus Hortolândia decidiu lançar em Consulta 

Pública, disponibilizada por parte da comissão de elaboração do PDI entre 07 de Setembro de 

2013 e 16 de Outubro de 2013, a oferta do curso de Técnico Concomitante/Subsequente em 

Manutenção e Suporte em Informática, sendo que o mesmo teve uma pontuação expressiva 

no grau de interesse, conforme a Figura 3, ficando abaixo apenas dos cursos superiores e do 

curso Técnico Concomitante/Subsequente em Informática, que já é ofertado pelo câmpus. 
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Figura 3 – Grau de interesse de novos cursos em outubro de 2013. 

A partir de então área de Informática do câmpus decidiu através de reuniões, se 

baseando na consulta acima, propor a oferta do curso Técnico Concomitante/Subsequente 

em Manutenção e Suporte em Informática, porém as análises de planejamento feitas pela 

área apontavam que pela quantidade de docentes prevista nas fases de expansão, se 

baseando ainda na antiga resolução 270 de 03/05/2011 vigente na época, que não seria 

possível acrescentar mais um curso técnico entre os cursos Técnicos 

Concomitante/Subsequente em Informática que estavam sendo ofertados no período 

vespertino e noturno, além do curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

ofertados nos períodos matutino e noturno. Essa situação viria se agravar ainda mais com a 

aprovação da Resolução nº 112 de 07/10/2014. 

Em meio a essa situação, e se baseando em dados que apontavam uma grande 

evasão no curso Técnico Concomitante/Subsequente em Informática do período noturno, a 

área resolveu propor a oferta do curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção 

e Suporte em Informática no lugar do curso Técnico Concomitante/Subsequente em 

Informática do período noturno. A proposta pela oferta do curso de Técnico 

Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática, no lugar curso 

Técnico Concomitante/Subsequente em Informática vigente, no período noturno foi 

apresentada em Plenária, organizada pela comissão de elaboração do PDI e realizada no 
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próprio câmpus com seus representantes e também com representantes da comunidade local 

no mês de outubro de 2013 e aprovada pela mesma. 

A partir dos apontamentos das áreas do câmpus, da realização da Plenária e da 

finalização dos trabalhos da comissão de elaboração do PDI, foi incluso no documento oficial 

do PDI as propostas de aberturas de cursos de acordo com a Tabela 1, entre eles a abertura 

do curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática para 

o ano de 2016. 

Nome do 
curso 

Habilitação Modalidade 
Quantidade 

Turno (s) de 
funcionamento 

Local de 
funcionamento 

Ano 
previsto 

para 
solicitação 

Alunos Turmas 

Técnico em 
Manutenção e 

Suporte em 
Informática 

Técnico 
Concomitante 
/Subsequente 

40 1 Noturno 
Câmpus 

Hortolândia 
2016 

Técnico em 
Informática 

Técnico Integrado 40 1 
Matutino e 
vespertino 

Câmpus 
Hortolândia 

2016 

Técnico em 
Automação 
Industrial 

Técnico Integrado 40 1 Vespertino 
Câmpus 

Hortolândia 
2016 

Técnico em 
Mecânica 

Técnico Integrado 40 1 Vespertino 
Câmpus 

Hortolândia 
2016 

Técnico em 
Informática 

Técnico 
Concomitante 

/EJA 
20 1 Noturno 

Câmpus 
Hortolândia 

2017 

Técnico em 
Fabricação 
Mecânica 

Técnico 
Concomitante 

/EJA 
20 1 Noturno 

Câmpus 
Hortolândia 

2017 

Técnico em 
Eletroeletrônica 

Técnico 
Concomitante 

/EJA 
20 1 Noturno 

Câmpus 
Hortolândia 

2017 

Tabela 1 – Programação de abertura de cursos técnicos (integrado, concomitante e EJA). Fonte: PDI. 

Posteriormente, foram feitas análises do mercado de trabalho, relacionada à oferta 

de vagas para os diversos perfis de técnicos em informática, a fim de verificar com mais cautela 

a troca do curso Técnico Concomitante/Subsequente em Informática pelo curso Técnico 

Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática. As análises foram 

feitas mês a mês, a partir de setembro de 2014, através do site do CAGED, do Ministério do 
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Trabalho, considerando dados dos anos 2013 e 2014, abrangendo município de Hortolândia e 

também seus municípios limítrofes. O resultado final desta análise pode ser observado na 

Figura 4. 

Admissões e desligamentos 

 Município 

Ocupação 

Campinas Hortolândia Monte Mor Sumaré Total 

Ad Desl Saldo Ad Desl Saldo Ad Desl Saldo Ad Desl Saldo Ad Desl Saldo 

Técnicos em 
Programação 

646 638 8 26 41 -15 9 12 -3 20 22 -2 701 713 -12 

Técnicos em 
Operação e 

Monitoração de 
Computadores 

707 646 61 437 503 -66 8 3 5 64 46 18 1216 1198 18 

 

Figura 4 – Admissões, Desligamentos e Saldo total de Técnicos de Informática, nos municípios de Hortolândia, 

Campinas, Sumaré e Monte Mor, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015. Fonte: bi.mte.gov.br 

Através desta análise pode ser observada uma oferta de vagas bem maior para o 

perfil de técnicos em operação e monitoração de computadores do que para o perfil de 

técnicos em programação, principalmente na cidade de Hortolândia, onde está localizado o 

câmpus, apesar de os desligamentos para ambos também serem altos, fazendo os saldos 

serem próximos de zero. Fazendo um paralelo entre a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o curso Técnico Concomitante/Subsequente 

em Informática vigente atende ao perfil de técnicos em programação, e o curso Técnico 

Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática proposto atenderia 
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ao perfil de técnicos em operação e monitoração de computadores, o que acaba por confirmar 

e justificar ainda mais a oferta do curso proposto. 

Ainda de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, é considerada como 

possibilidade de atuação ao aluno egresso do curso Técnico Concomitante/Subsequente em 

Manutenção e Suporte em Informática a prestação autônoma de serviços. Dados do Portal do 

Empreendedor mostram uma tendência de crescimento de Microempreendedores Individuais 

na área de reparação e manutenção de computadores, nas cidades da região com exceção de 

Sumaré. 

Hortolândia 

Código Descrição Nov/14 Mar/15 Variação 

9511800 
Reparação e manutenção de computadores e 

de equipamentos periféricos 
70 73 3 

Campinas 

Código Descrição Nov/14 Mar/15 Variação 

9511800 
Reparação e manutenção de computadores e 

de equipamentos periféricos 
568 589 21 

Sumaré 

Código Descrição Nov/14 Mar/15 Variação 

9511800 
Reparação e manutenção de computadores e 

de equipamentos periféricos 
79 75 -4 

Monte Mor 

Código Descrição Nov/14 Mar/15 Variação 

9511800 
Reparação e manutenção de computadores e 

de equipamentos periféricos 
18 19 1 

Tabela 2 – Total geral de Microempreendedores Individuais em novembro de 2014 e março de 2015, adaptado 

de portaldoempreendedor.gov.br. 

Outro fato relevante diante dos dados apresentados, é que nenhuma instituição 

pública oferta o curso proposto na região. Foi realizada pesquisa nos sites das ETECs, dos 

Institutos Federais e de instituições municipais e em nenhuma delas foi encontrada a oferta 

do curso. A oferta do curso proposto ou semelhante para suprir a demanda fica por conta das 

instituições particulares, como a Microcamp de Hortolândia que oferta o curso de Tecnologia 
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da Informação, e Faculdade Anhanguera de Campinas que oferta o curso Técnico em 

Manutenção e Suporte em Informática por meio do PRONATEC. 

Frente às análises apresentadas, destacando-se a demanda de alunos interessados 

nesta qualificação profissional e empresas absorvedoras desses profissionais, o IFSP – Câmpus 

Hortolândia, decidiu implantar o curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção 

e Suporte em Informática, visando atender as necessidades locais, e, portanto, suprindo a 

necessidade de um mercado que apresenta demanda por mão de obra especializada.  

Para finalizar cabe constar que o câmpus possui plenas condições para implantação 

do curso: infraestrutura atualizada com 06 Laboratórios de Informática e 02 Laboratórios de 

Eletrônica em operação e 01 Laboratório de Hardware provisório, contando ainda com mais 

04 laboratórios previstos, entre eles o Laboratório de Hardware definitivo e o Laboratório de 

Redes; biblioteca com uma vasta literatura na área do curso; e corpo docente especializado, 

com conhecimentos acadêmicos e profissionais desenvolvidos na área de atuação do curso. 

8 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver conhecimentos, saberes e competências que os habilitem efetivamente 

para analisar, questionar e entender os fatos do dia a dia, que estarão relacionados com a sua 

área de atuação profissional, com mais propriedade, dotando-os também de capacidade 

investigativa diante da vida, de forma mais criativa e crítica despertando no aluno o 

pensamento empreendedor, o que o habilitará a criar novas soluções de negócio juntamente 

com o aprendizado e o desenvolvimento de situações e soluções propostas ao decorrer do 

curso. 

8.1 Objetivos específicos 

 Formar Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, habilitado a dar 

manutenção em preventiva e corretiva em computadores, e de conduzir e gerenciar 

projetos de infraestrutura e preparação de ambientes de TI, utilizando as tecnologias 

de informática de um modo adequado e flexível; 

 Oferecer subsídios teóricos e práticos em informática, abrangendo a compreensão de 

conceitos de utilização e desenvolvimento de programas básicos de computador, 

fazendo com que os mesmos possam dar suporte a usuários finais,  
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 Administrar sistemas operacionais modernos, realizando rotinas de manutenção como 

instalação, configuração e remoção de programas, utilitários e aplicativos, 

procedimentos de backup e recuperação de dados, automatização de rotinas por meio 

de programação de scripts e da utilização de interfaces Web, podendo assim ter 

condições de dar suporte e manutenção em interfaces pré-instaladas ou pré-

programadas em servidores. 

 Identificar, planejar e implementar redes de computadores, analisando os principais 

meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, abordando a implantação de 

cabeamento estruturado, a administração de redes com servidores baseados em 

sistemas operacionais de rede e a implantação de técnicas e políticas de segurança nas 

mesmas; 

 Formar um profissional com noções de empreendedorismo, focado nas oportunidades 

de negócios que envolvam as tecnologias abordadas no curso, atendendo às 

expectativas e demandas da comunidade local e regional. 

9 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O egresso realiza manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de 

informática, identificando os principais componentes de um computador e suas 

funcionalidades; identifica as arquiteturas de redes de computadores e analisa meios físicos, 

dispositivos e padrões de comunicação; avalia a necessidade de substituição ou mesmo 

atualização tecnológica de hardware, software e componentes de redes de computadores; 

administra e implanta técnicas de segurança em redes de computadores; instala, configura, 

desinstala e dá suporte ao usuário na utilização de softwares; realiza procedimentos de 

backup e recuperação de dados; administra servidores; automatiza rotinas de sistemas 

operacionais através da programação de scripts ou da utilização de interfaces web; 

desenvolve e modifica interfaces web.  

Além dessas competências, o técnico atua em instituições públicas, privadas e do 

terceiro setor que demandem suporte e manutenção de informática ou na prestação 

autônoma de serviços. 

10 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 
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O ingresso ao curso será por meio do Processo Seletivo, de responsabilidade do 

Instituto Federal de São Paulo e processos seletivos para vagas remanescentes, por meio de 

edital específico, a ser publicado pelo IFSP no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br. Outras 

formas de acesso previstas são: reopção de curso, transferência interna e externa, ex officio 

ou outras formas definidas pelo IFSP por meio de edital específico. 

Para o acesso ao curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e 

Suporte em Informática, o estudante deverá estar cursando a partir do 2º ano do Ensino 

Médio ou ter concluído o Ensino Médio. Serão ofertadas 40 vagas anuais no período noturno.  

De acordo com a Lei nº 12.711/2012, serão reservadas, no mínimo, 50% das vagas 

aos candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escola pública. Dentre 

estas, 50% serão reservadas para candidatos que tenham renda per capita bruta igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio). Das vagas para estudantes egressos 

do ensino público, os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas preencherão, por curso e 

turno, no mínimo, percentual igual ao dessa população, conforme último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o Estado de São Paulo, de acordo com a Lei nº 

12.711/2012, de 29/08/2012. 

11 LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

11.1 Fundamentação legal obrigatória a todos os Cursos Técnicos 

Legislação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

 Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências.  

 Resolução nº 871, de 04 de junho de 2013 – Regimento Geral;  

 Resolução nº 872, de 04 de junho de 2013 – Estatuto do IFSP; 

 Resolução nº 866, de 04 de junho de 2013 – Projeto Pedagógico Institucional; 

 Resolução nº 859, de 07 de maio de 2013 – Organização Didática; 

 Resolução nº 22, de 31 de março de 2015 – Conselho Superior do IFSP, que define os 

parâmetros de carga horária para os cursos Técnicos, PROEJA e de Graduação do IFSP; 

http://www.ifsp.edu.br/
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 Resolução nº 26, de 11 de março de 2014 – Delega competência ao Pró-Reitor de 

Ensino para autorizar a implementação de atualizações em Projetos Pedagógicos de 

Cursos pelo Conselho Superior; 

 Nota Técnica nº 001/2014 – Recuperação contínua e Recuperação Paralela.  

Ações Inclusivas  

 Decreto nº 5.296/2004, de 2 de dezembro de 2004 que regulamenta as Leis nº 10.048, 

de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 Decreto nº 7.611/2011, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação 

especial e o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

Pareceres  

 Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Técnica de Nível Médio.  

Plano Nacional de Educação-PNE 

 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e 

dá outras providências.  

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 Decreto 5.154 de 23/07/2004, que regulamenta o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 

41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, e dá outras providências.  

 Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Em seu 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
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artigo 33 estabelece a carga horária mínima das atividades presenciais para os cursos 

na modalidade a distância. 

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de dezembro de 2014, que atualiza e define novos 

critérios para a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, disciplinando e 

orientando os sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de Educação 

Profissional e Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio em 

caráter experimental, observando o disposto no artigo 81 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e 

nos termos do artigo 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 

11.2 Temas obrigatórios para a abordagem transversal ou interdisciplinar no 
currículo:  

História e Cultura Afro-Brasileira 

 Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que altera as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", e dá outras providências.  

 Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana.  

Educação Ambiental  

 Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

 Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. 

Educação em Direitos Humanos  

 Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que institui o Programa Nacional de 

Direitos Humanos.  

 Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.  
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Educação alimentar e nutricional 

 Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 

Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nº 

10.880, de 9 de junho de 2004, nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, e nº 11.507, de 

20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178–36, de 24 de 

agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. 

 Resolução /CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre o atendimento 

da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE. 

Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o 

preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. 

 Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 

outras providências.  

Educação para o trânsito  

 Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos  

 Resolução CNE/CEB nº 4, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre alteração na 

Resolução CNE/CEB nº 3/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos de Nível Médio. 

  



25 

 

CONFEA/CREA  

 Resolução CONFEA nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui a Tabela de Títulos 

Profissionais. 

 Resolução nº 1010, de 22 de agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da 

atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do 

âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito 

de fiscalização do exercício profissional.  

 O curso apresentado não está vinculado ou não exige registro em órgão 

regulamentador da atividade profissional. 

Classificação Brasileira de Ocupações  

 Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002 – Aprova a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO/2002), para uso em todo território nacional e autoriza a sua 

publicação. 

Estágio Curricular Supervisionado 

 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

altera a redação do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e nº 8.859, de 23 de 

março de 1994, o parágrafo único do artigo 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, e o artigo 6  da Medida Provisória  nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001 e dá 

outras providências. 

 Portaria nº. 1204/IFSP, de 11 de maio de 2011, que aprova o Regulamento de Estágio 

do IFSP. 

 Resolução CNE/CEB nº 2, de 4 de abril de 2005 – Modifica a redação do § 3º do artigo 

5º da Resolução CNE/CEB nº 1/2004 até nova manifestação sobre estágio 

supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação. 

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004, que estabelece Diretrizes Nacionais 

para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do 
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Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de 

Jovens e Adultos. Inclui texto Resolução CNE/CEB nº 2/2005. 

12 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

O currículo assegura a construção das competências gerais devidamente 

contextualizadas para o curso, bem como as competências específicas identificadas pela 

Instituição. Pensando no dinamismo do mercado, nas demandas empresariais regionais e na 

sinergia de conhecimento do corpo acadêmico, é que propomos, a seguir, a grade curricular 

do curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática. 

Para o desenvolvimento da grade curricular, foram observadas as determinações 

legais presentes na Lei nº 9.394/96, alterada pela Lei nº 11.741/2008 nas diretrizes 

curriculares nacionais e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, sendo que tal organização foi 

influenciada pelas necessidades do mercado empresarial de Hortolândia e da Região 

Metropolitana de Campinas, bem como na experiência do corpo docente. Dessa maneira, a 

organização curricular proposta tem o foco na manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos de informática, suporte ao usuário e redes de computadores. Objetiva-se a 

formar alunos com uma visão abrangente da área de informática, do mercado e da sociedade 

onde os mesmos estão inseridos.  

Para isso, são abordados diversos temas, estes em consonância com os temas 

sugeridos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Sendo assim, os temas abordados são 

teoria e prática em sistemas operacionais, organização e manutenção de computadores, 

projeto, implementação e manutenção de redes de computadores, desenvolvimento básico 

de software, noções de banco de dados, além de noções de gestão, produção de textos 

técnicos e leitura instrumental da área, tanto em inglês quanto em português, de manuais 

técnicos, normas, artigos científicos e outros documentos relacionados à informática, aliando 

para isso o conhecimento interdisciplinar adquirido no decorrer das disciplinas. 

A organização curricular do curso Técnico Concomitante/Subsequente em 

Manutenção e Suporte em Informática está de acordo com o Eixo Tecnológico de Informação 

e Comunicação e foi estruturada em módulos articulados, com terminalidade correspondente 

à qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho. 
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Os módulos são conjuntos de conhecimentos e saberes provenientes de distintos 

campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integrando a formação teórica com 

a formação prática, em função das capacidades profissionais que se propõem desenvolver. Os 

módulos, assim constituídos, representam importante instrumento de flexibilização e 

abertura do currículo para o itinerário profissional, uma vez que, adaptando-se às distintas 

realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantém a unidade e a equivalência 

dos processos formativos. A estrutura curricular que resulta dos diferentes módulos 

estabelece as condições básicas para a organização do itinerário formativo que, articulado, 

conduz à obtenção da certificação profissional. 

O curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática será desenvolvido com a carga horária de 1013 horas, de acordo com as diretrizes 

indicadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, distribuída em três módulos, cada um 

corresponde a um semestre, sendo que cada semestre é constituído de 100 dias letivos e cada 

aula com duração de 50 minutos. O módulo 1, também chamado de básico desenvolverá um 

conjunto de experiências, objetivando a construção de competências e habilidades que 

constituirão a base para os módulos subsequentes. Os módulos subsequentes oferecem um 

aprofundamento em alguns assuntos mais específicos da formação técnica. Ao concluir os três 

módulos o aluno receberá o diploma de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, 

desde que tenha concluído, também, o Ensino Médio. 

O Estágio Curricular Supervisionado não é obrigatório. Na opção do aluno pela 

realização do Estágio Curricular Supervisionado a carga será acrescida de 360 horas sem a 

dispensa de nenhum componente curricular. Não há disciplinas optativas e o aluno tem até 3 

anos para conclusão do curso, a partir da data da matrícula, no caso de reprovação em 

disciplinas, em consonância com a Organização Didática vigente. 

A maior parte das disciplinas do curso abordam teoria e prática e nessas disciplinas 

se faz necessária a alocação de dois professores, pois os laboratórios que serão utilizados em 

práticas não possuem equipamentos suficientes para acomodação de 40 alunos, fazendo-se 

necessário dividir a turma. Caso a turma não ultrapasse 25 alunos pode-se alocar apenas um 

professor, pois a divisão da turma não se faz necessária. 

  



28 

 

12.1 Atividades não presenciais 

Consoante com o disposto na Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, 

artigo 26 em seu parágrafo único, respeitados os mínimos previstos de duração e carga horária 

total, o plano de curso técnico de nível médio pode prever atividades não presenciais, até 20% 

(vinte por cento) da carga horária diária do curso, desde que haja suporte tecnológico e seja 

garantido o atendimento por docentes e tutores. 

O Câmpus Hortolândia possui infraestrutura tecnológica, como servidores e links 

dedicados de Internet, para a implantação e manutenção de um Ambiente Virtual de Ensino 

e Aprendizagem (AVEA), o Moodle. 

O Moodle é um sistema de gestão de aprendizagem livre que permite o 

armazenamento, a administração e a disponibilização de conteúdos no formato web e é 

amplamente usado por instituições ensino para a oferta de cursos na modalidade EaD. 

No Moodle o professor/tutor poderá utilizar várias ferramentas para a tutoria e 

orientações dos alunos. Neste curso as seguintes ferramentas poderão ser usadas: bate-

papos, fórum, questionários, tarefas, glossário, wiki e diário. 

No curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática o seguinte componente curricular terá aulas não presenciais conforme a tabela 

abaixo: 

Componente curricular Código Semestre 
Total de 

aulas 
Aulas não 

presenciais 
% de aulas não 

presenciais 

Projeto Integrador PJIS3 3º 152 76 50% 

 

As aulas não presenciais deverão constar no Plano de Aulas do componente curricular 

e o professor que leciona esse componente será o responsável por disponibilizar os conteúdos 

e materiais no AVEA bem como realizar a tutoria e orientação dos alunos. 

Vale ressaltar que as atividades não presenciais deverão ser utilizadas 

preferencialmente para atividades de caráter conceitual e teórico devendo favorecer a 

interação entre o aluno-professor, aluno-aluno e aluno-conteúdo. As atividades práticas dever 

ser realizadas prioritariamente nas aulas presenciais. 



29 

 

Para o controle da frequência dos alunos será utilizado a ferramenta Log de Atividade 

que permite gerar um gráfico com os acessos dos participantes ao AVEA com informações 

como, que ferramentas utilizou, que módulos ou materiais ou atividades acessou, em que dia, 

em que hora, a partir de que computador, e por quanto tempo. 

Para avaliar as atividades não presenciais o professor/tutor usará a avaliação por 

participação onde todas as intervenções dos alunos no ambiente como o envio de perguntas 

e de respostas, atividades colaborativas, entradas no diário. No AVEA existem ferramentas 

específicas que permitem ao professor elaborar, exercícios e tarefas, com datas e horários 

limites para entrega. 

 O professor/tutor poderá trabalhar com avaliações somativas e/ou formativas. O 

Moodle permite a criação de enquetes, questionários de múltipla escolha, dissertativos e com 

grande variedade de formatos. Essas avaliações podem ser submetidas aos alunos em datas 

específicas. 

Cabe salientar que os resultados das avaliações das atividades presenciais devem ter 

um peso maior e prevalecer sobre os resultados das avaliações das atividades não presenciais. 

O professor/tutor deve participar da prática pedagógica a distância, contribuindo 

para o desenvolvimento do processo de ensinar e de aprender. O professor/tutor tem as 

seguintes atribuições: 

 Mediar o processo pedagógico de interação dos alunos promovendo a 

constante colaboração entre eles. 

 Esclarecer dúvidas por meio das ferramentas que compõem o AVEA. 

 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar 

material de apoio e de sustentação teórica aos conteúdos e participar dos processos 

avaliativos de ensino e aprendizagem. 

 Acrescentar informações complementares no AVEA e interagindo 

periodicamente com os alunos, favorecendo a aprendizagem por meio da tutoria. 

 Avaliar e validar as atividades, as interatividades e as práticas propostas para o 

aluno. 

 Responder prontamente às questões apresentadas pelos alunos. 
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Caso o aluno não tenha acesso ao AVEA em sua residência o mesmo poderá realizar 

essas atividades não presenciais a partir dos computadores disponíveis na biblioteca ou nos 

laboratórios de informática do câmpus. 

12.2 Identificação do curso 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Câmpus Hortolândia 

Forma de oferta  Presencial  

Previsão de abertura do curso  2016  

Período Noturno 

Vagas Anuais 40 

Nº de semestres  3 

Carga Horária Mínima Obrigatória 1013 horas 

Duração da Hora-aula 50 minutos  

Duração do semestre 19 semanas 

O estudante do curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e 

Suporte em Informática, modalidade presencial, que optar por realizar os componentes 

curriculares não obrigatórios ao curso, tais como o estágio supervisionado, apresentará, ao 

final do curso, a seguinte carga horária:  

Cargas Horárias possíveis para o Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção 

e Suporte em Informática 

Total de 

Horas 

Carga horária mínima: Componentes curriculares obrigatórios 1013 

Carga horária máxima: Componentes curriculares obrigatórios + Estágio Curricular 

Supervisionado 
1373 
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12.3 Estrutura curricular 
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12.4 Planos dos componentes curriculares  

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Eletricidade Básica 

1º semestre Código: ELES1 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática e laboratório de eletroeletrônica 

2 - EMENTA: 

A disciplina aborda a introdução às grandezas elétricas, visto a necessidade de se conhecer tal conteúdo para 
poder executar tarefas de manutenção em computadores dado que são dispositivos que usam eletricidade 
para seu funcionamento. São estudados alguns componentes elétricos, como filtros de linha, estabilizadores 
e nobreaks, e eletrônicos, como capacitores e resistores, abordando a utilização de aparelhos de medição, 
como o multímetro, e de substituição desses componentes, além e questões pertinentes para a segurança na 
manutenção de computadores como aterramento e eletricidade estática. 

3 - OBJETIVOS: 
 Conhecer as grandezas elétricas: corrente, tensão e potência; 

 Utilizar instrumentos de medidas em circuitos elétricos; 

 Identificar componentes elétricos em circuitos elétricos e eletrônicos; 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução às grandezas elétricas (tensão corrente e potência); 

 Corrente alternada e corrente contínua; 

 Utilização de aparelho de medição (multímetro, amperímetro, etc.); 

 Introdução aos componentes elétricos (filtros de linha, estabilizadores e nobreaks); 

 Introdução aos componentes eletrônicos (capacitores, resistores e CIs); 

 Substituição de componentes eletrônicos; 

 Importância do aterramento; 

 Cuidados com a eletricidade estática; 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ALBULQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de circuitos em corrente contínua. 21. ed. São Paulo: Érica, 2008.  

CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de eletricidade e eletrônica. 
24. ed. São Paulo: Érica, 2013. 

ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de circuitos em corrente alternada. 2. ed. São Paulo: ÉRICA, 2011. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 11. ed. São Paulo: 
PEARSON, 2013. 
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EDMINISTER, Joseph; NAHVI, Mahmood. Circuitos elétricos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Manutenção de Computadores I 

1º semestre Código: MN1S1 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática e laboratório de hardware 

2 - EMENTA: 

Nesta disciplina trata-se da manutenção de computadores, estudando primeiramente os principais 
componentes e periféricos dos computadores e para interconexão dos mesmos. Em seguida, aprende-se a 
montar e configurar computadores, ler e interpretar os manuais técnicos das partes que os compõe e assuntos 
teóricos necessários, como medidas de armazenamento e transmissão. Trata-se também dos detalhes 
relativos à interoperabilidade de componentes, além do levantamento de custo/benefício para a montagem 
de um computador, objetivando também a possibilidade de elaboração de orçamentos. Por fim, aplicar-se as 
técnicas de diagnóstico, aplicando-as em simulações de casos de problemas e em testes de componentes. 

3 - OBJETIVOS: 
 Capacitar os alunos a compreender a montagem dos dispositivos de hardware de um computador; 

 Identificar e resolver os problemas mais comuns relacionados à manutenção de computadores; 

 Instalação física de periféricos e componentes de hardware; 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução aos componentes e periféricos do computador; 

 Processador, Placa Mãe, Memória RAM, Disco Rígido, Fonte de Alimentação, Drive de CD/DVD-ROM, 
Cooler, Gabinete; 

 Introdução à aritmética binária, unidades de armazenamento e transmissão; 

 Montagem e Configuração de Computadores; 

 Processo de inicialização do computador; 

 Introdução a BIOS (funcionamento e principais parâmetros); principais configurações do SETUP; 

 Leitura e Interpretação de Manuais Técnicos de componentes; 

 Interoperabilidade entre os componentes de computadores; 

 Instalação e configuração de memórias, discos e demais unidades de E/S; 

 Instalação e configuração de Sistemas Operacionais e drivers de dispositivos periféricos; 

 Técnicas de particionamento e formatação de HDs; 

 Levantamento de custo/benefício para montagem de computadores; 

 Técnicas de Diagnósticos; 

 Simulação de casos problemas para montagem de computadores; 
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 Testes dos Componentes. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Hardware II: o guia definitivo. Porto Alegre: Sul Editores, 2013. 

TORRES, Gabriel. Hardware: versão revisada e atualizada. NovaTerra, 2013; 

TORRES, Gabriel. Montagem de micros: para autodidatas, estudantes e técnicos. 2. ed. NovaTerra, 2013; 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PAIXÃO, Renato Rodrigues. Montando e configurando PCs com inteligência. 6. ed. São Paulo: Érica, 2010.   

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

MONTEIRO, Mario Antônio. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Livros 
Técnicos e Científicos, 2010. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Inglês Instrumental 

1º semestre Código: INGS1 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (X) P (  ) T/P (  ) 

(  ) SIM (X) NÃO Qual (is)? 

 

2 - EMENTA: 

O componente apresenta conhecimentos básicos da Língua Inglesa a fim de facilitar o processo de 
compreensão de textos, produção oral e o uso das comunicações escrita em suas diversas situações, com 
enfoque na área de computação. O componente foca o desenvolvimento de habilidades de compreensão de 
textos técnico-científicos a partir das estratégias de leitura e conhecimentos sistêmicos da língua inglesa. 

3 - OBJETIVOS: 
 Conscientizar-se da importância da leitura como meio de atualização e estudo; 

 Desenvolver as habilidades de compreensão geral, compreensão das ideias principais e compreensão 
detalhada de um texto; 

 Familiarizar-se com vocabulário técnico-científico; 

 Identificar e utilizar corretamente estruturas linguísticas em inglês relevantes para a compreensão 
de textos acadêmicos e técnicos na área; 

 Familiarizar-se com o uso do dicionário. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução ao estudo da língua inglesa; 

 Conscientização do processo de leitura; 

 Níveis de compreensão de textos escritos; 
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 Estratégias de leitura; 

 Estratégias de aquisição de vocabulário; 

 Revisão de gramática; 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GLENDINNING, Eric H.; Mc. EWAN, John. Oxford English for information technology. 2. ed. Oxford University, 
2006. 

Dicionário Oxford escolar para estudantes brasileiros de inglês. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

CRUZ, Décio Torres; SILVA, Alba Valéria; ROSAS, Marta. Inglês com textos para informática. Barueri: Disal, 
2006. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Dictionary of Contemporary English. Longman, 2009 

GALLO, Lígia Razera. Inglês Instrumental para Informática. São Paulo: Ícone, 2014. Módulo I. 

SOUZA, Adriana Grade Fiore. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed. São Paulo: Disal, 
2010. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Informática Básica 

1º semestre Código: INBS1 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática 

2 - EMENTA: 

O componente curricular aborda uma introdução à informática com ênfase na utilização de softwares 
aplicativos utilizados no dia a dia e em ambiente de escritório. Os componentes de um computador são 
apresentados, bem como a forma de cada parte se ajustar ao todo para cumprir suas finalidades. A disciplina 
também enfoca o funcionamento do computador, mediado por um sistema operacional. A disciplina usará 
temas como relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira na elaboração de documentos de textos 
e apresentações visuais 

3 - OBJETIVOS: 
 Conhecer os principais elementos de hardware e softwares; e os tipos de sistemas de informação; 

 Familiarização com uso de programas e aplicativos básicos: sistema operacional, softwares para 
apresentação, processamento de texto e planilha de cálculo; 

 Fornecer base para o entendimento de outras disciplinas do curso, bem como o domínio de 
aplicativos que servirão para a realização de trabalhos e apoio à aprendizagem dos diversos 
conteúdos do curso. 
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 Abordar os temas relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira; 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução à Informática: Histórico, o computador e seus dispositivos; 

 Caracterização de sistemas operacionais (como funcionam): organização de pastas e arquivos, área 
de transferência, manipulação de diretórios e arquivos; 

 Compactação de arquivos; 

 Conceitos de software: softwares mais utilizados no mercado de trabalho, importância dos softwares, 
antivírus, aplicativos de redes/Internet, principais tipos de sistemas de informação; 

 Processador de textos: digitação e formatação de textos comuns e científicos (artigos, monografias); 

 Planilha de cálculo: principais fórmulas matemáticas, gráficos, formatação, 

 Funções em planilhas eletrônicas; 

 Criar materiais de apresentação utilizando um editor de apresentações: o que colocar em um slide, 
que cores usar, figuras (tratamento), postura. 

 Abordar a temática Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena em elaboração de textos e apresentações. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São 
Paulo: Érica, 2007. 

SILVA, Mário Gomes da. Informática: Terminologia básica, Microsoft Windows 8 - Internet - Segurança - 
Microsoft Office Word 2013 – Microsoft Office Excel 2013 - Microsoft Office PowerPoint 2013 - Microsoft 
Office Access 2013. 1. ed. São Paulo: Érica, 2013. 

SILVA, Mário Gomes da. Informática: Terminologia básica, Microsoft Windows XP, Microsoft Office Word 
2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007. 2. ed. São 
Paulo: Érica, 2009. 

MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na escola. 2. ed. rev. Brasília: Ministério da Educação – 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 2005. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2015.  

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Trabalho de conclusão de curso utilizando o 
Microsoft Office Word 2013. São Paulo: Érica, 2014. 

SILVA, Mário Gomes da. Informática: Terminologia Básica, Microsoft Windows XP, Microsoft Office Word 
2003. 5. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004. 

MUNANGA, Kabengele. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, cultura e civilizações. 
São Paulo: Global, 2009. 

LUCIANO, Gersem dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil 
de hoje. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional, 2006. Disponível em: < 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154565por.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2015. 

BELLUCCI, Beluce. Introdução à história da África e da cultura afro-brasileira. Rio de Janeiro: UCAM/Centro 
Cultural Banco do Brasil, 2003. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 
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Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Introdução aos Sistemas Operacionais 

1º semestre Código: ISOS1 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática 

2 - EMENTA: 

Nesta disciplina o objeto de estudo é o SO (Sistema Operacional), envolvendo para isso, primeiramente, sua 
utilização e conceitos básicos, como monotarefa/multitarefa, monousuário/multiusuário, inicialização, 
execução e conceito de programas e processos, gerenciamento de CPU, memória, E/S, sistemas de arquivos 
e conceito de memória virtual. Após trata-se da virtualização de sistemas operacionais lidando com a 
instalação e configuração de SOs voltados para estações de trabalho em ambientes virtualizados, abordando 
seus serviços, a instalação e execução de aplicativos, introdução à interface modo texto e os gerenciadores 
que forem pertinentes. 

3 - OBJETIVOS: 
 Entender os conceitos dos SOs; 

 Aprender a operar SOs; 

 Aprender a instalar e configurar SOs em ambientes virtualizados. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Conceitos relacionados aos SOs; 

 Sistemas monotarefas, multitarefas e multiprocessados; 

 Conceito de processos e thread; 

 Gerenciamento de CPU, memória, E/S e discos; 

 Conceito de Memória Virtual; 

 Virtualização; 

 Manipulação e configuração do gerenciador de um Gerenciador de Máquinas Virtuais; 

 Instalação e configuração de SOs em ambientes virtualizados; 

 Instalação de dispositivos e programas; 

 Instalação de programas; 

 Execução de programas; 

 Introdução à interface modo texto (terminal); 

 Gerenciamento de usuários, dispositivos e permissões de arquivos e diretórios; 

 Demais gerenciadores pertinentes. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2012. 

RUSEN, Ciprian Adrian; BALLEW, Joli. Windows 8:  passo a passo. Bookman, 2014. 

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. Manual completo do Linux: guia do administrador - Linux 
administration handbook. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Linux: guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2013. 

FERREIRA, Rubem E. Linux: guia do administrador do sistema. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2008 
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TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Redes de Computadores 

1º semestre Código: RDCS1 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática e laboratório de redes 

2 - EMENTA: 

O componente trata dos aspectos relacionados à comunicação entre computadores, apresentando como os 
dados são codificados e transmitidos e os meios de transmissão, com suas características. O componente 
apresenta os principais tipos de Redes, tendo como base os modelos de referência OSI/ISO e TCP/IP, 
estabelecendo relações entre os mesmos e exemplificando os conceitos com as principais tecnologias atuais. 
As camadas de Aplicação, Transporte e Rede também são estudadas. 

3 - OBJETIVOS: 
 Fornecer conceitos básicos de redes de computadores locais e de longa distância, proporcionando o 

entendimento integrado das mesmas. 

 Estudar o modelo OSI/ISO. 

 Estudar a arquitetura TCP/IP e discutir seus principais protocolos e aplicações práticas, considerando 
aspectos de desempenho e segurança. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução às Redes de Computadores; 

 Aplicações de Redes de Computadores; 

 Modelo de Referência OSI/ISO e suas camadas; 

 Topologias; 

 Arquiteturas de Redes de Computadores; 

 Camada Física; 

 Camada de Enlace; 

 Tecnologias de LAN; 

 Camada de Rede; 

 Aspectos fundamentais de Qualidade de Serviço; 

 Interconexão de Redes; 

 Camada de Transporte; 

 Camada de Aplicação; 

 Protocolos TCP/IP; 

 Análise de tráfego. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

SOUSA, Lindeberg Barros de. Projetos e implementação de redes: fundamentos, soluções, arquitetura e 
planejamento. 2. ed. São Paulo: Érica, 2010. 
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KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: Uma abordagem top-down. São 
Paulo: Pearson Education, 2013. 

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: Pearson 
Education, 2011. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de computadores: das LANs, MANs e 
WANs as redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 

SOUSA, Lindeberg Barros de. Redes de computadores: guia total. 1. ed. São Paulo: Érica, 2009. 

SOUSA, Lindeberg Barros de. TCP/IP & Conectividade em redes: guia prático. 5. ed. São Paulo: Erica, 2011. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Lógica de Programação 

2º semestre Código: LPRS2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática 

2 - EMENTA: 

O componente curricular apresenta como se expressa a lógica de programas de computador, com suas 
estruturas e técnicas. Também é abordada a representação do raciocínio lógico através do uso dos 
formalismos de uma linguagem de programação. O componente curricular contém conceitos básicos de lógica 
de programação e algoritmos explorando principalmente estruturas de sequência, decisão, repetição e dados 
estruturados, servindo de base para os conteúdos dos módulos subsequentes. 

3 - OBJETIVOS: 
 Desenvolver a capacidade de solucionar problemas através de uma linguagem algorítmica. 

 Interpretar pseudocódigos e algoritmos para codificar programas; 

 Praticar a implementação de algoritmos em uma linguagem de programação. 

 Avaliar resultados de testes de programas. 

 Compreender o universo de problemas que podem ser resolvidos através da programação. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução à lógica; 

 Representação de algoritmos; 

 Algoritmos e programas; 

 Estrutura básica de programas; 

 Declaração de variáveis e constantes; 

 Entrada e saída de dados; 



40 

 

 Operadores matemáticos, lógicos, relacionais e de atribuição; 

 Estruturas de controle de programas: sequência, decisão e repetição; 

 Teste de mesa; 

 Dados estruturados: Vetores; 

 Introdução a funções e modularização; 

 Prática com linguagem de programação; 

 Abordar a temática Políticas de Educação Ambiental no desenvolvimento de programas. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de 
algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à programação com Python. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2014. 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 
2004. 

SCHILDT, Herbert. C completo e total. Editora Pearson Makron Books, 2006. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para o 
desenvolvimento da programação de computadores. 26. ed. Ver. São Paulo: Érica, 2012. 

FEOFILOFF, Paulo, Algoritmos em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

BORGES, Luís Eduardo. Python para desenvolvedores. 2. ed. Rio de Janeiro: Novatec, 2010 

IBAMA. Como o IBAMA exerce a educação ambiental. Brasília: IBAMA, 2002. Ilus. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Manutenção de Computadores II 

2º semestre Código: MN2S2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática e laboratório de hardware 

2 - EMENTA: 

Nesta disciplina trata-se da manutenção de computadores, dando sequência ao conteúdo apresentado no 
componente curricular “Manutenção de Computadores I”. Nesta disciplina dá-se enfoque aos detalhes 
relativos à manutenção corretiva e preventiva de computadores no dia a dia, abordando a realização de 
upgrades de hardware e software, sempre levando em conta o levantamento do custo/benefício dessas 
operações (baseados em manuais técnicos). Também será abordada a resolução de problemas de hardware 
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e software relacionados ao computador, bem como técnicas mais avançadas de manutenção e recuperação 
de sistemas. Por fim, aplicar-se-ão simulações de casos de problemas e testes de componentes 

3 - OBJETIVOS: 
 Capacitar os alunos a compreender a manutenção dos dispositivos de hardware de um computador; 

 Identificar e resolver os problemas mais comuns relacionados a manutenção de computadores; 

 Instalação, configuração e suporte de periféricos; 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Particionamento avançado, após a instalação do SO, criação de unidades lógicas com dois ou mais 

HDs, RAID 0, 1 e 5. 

 Técnicas de manutenção preventiva em hardware e software: limpeza, testes de desempenho; 
substituição de componentes defeituosos; 

 Técnicas de manutenção corretiva em hardware e software: recuperação de falhas de carregamento 
do sistema operacional; 

 Técnicas de manutenção baseadas em softwares utilitários; 

 Técnicas de backup de dados e clonagem de HDs e recuperação de arquivos; 

 Levantamento de custo/benefício para upgrade de computadores; 

 Upgrade de hardware; 

 Upgrade de software; 

 Simulação de casos problemas para manutenção de computadores; 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Hardware II: o guia definitivo. Porto Alegre: Sul Editores, 2013. 

TORRES, Gabriel. Hardware: Versão revisada e atualizada. NovaTerra, 2013; 

PAIXÃO, Renato Rodrigues. Montando e configurando PCs com inteligência. 6. ed. São Paulo: Érica, 2010. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TORRES, Gabriel. Montagem de micros: para autodidatas, estudantes e técnicos. 2. ed. NovaTerra, 2013; 

STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São Paulo, SP: Pearson/Prentice Hall, 
2010. 

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Banco de Dados 

2º semestre Código: BNDS2 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) (X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 
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Laboratório de informática 

2 - EMENTA: 

Nesta disciplina trata-se dos bancos de dados e dos SGBDs (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), dando 
enfoque aos SGBDs Relacionais, lidando com os conceitos pertinentes a eles, além da modelagem de 
problemas nos níveis conceitual (MER), lógico (DER) e físico. Na fase física, conteúdo principal da disciplina, 
apresenta-se a linguagem SQL (Structured Query Language) com o objetivo e estruturar e interagir com o 
banco de dados relacional, usando para isso as linguagens DDL (Data Definition Language - Linguagem de 
Definição de Dados) e DML (Data Manipulation Language - Linguagem de Manipulação de Dados), ambas 
subconjuntos da SQL, criando e alterando objetos do banco de dados (tabelas, etc.) e manipulando dados de 
uma ou várias tabelas definidas (inserção, alteração, exclusão e consulta). 

3 - OBJETIVOS: 
 Conhecer os principais conceitos relacionados aos bancos de dados; 

 Reconhecer, interpretar e manipular modelos e diagramas; 

 Aprender a utilizar a linguagem SQL para a manutenção e interação com SGBDs. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Conceitos Básicos de Bancos de Dados; 

 Interpretação de Projetos Conceituais, Lógicos e Físicos de Banco de dados; 

 Apresentação de um SGBD relacional; 

 Fundamentos de SQL (Structured Query Language); 

 Tipos de dados, DDL: criação e manutenção de bancos de dados e tabelas; 

 DML: Inserir, alterar, excluir e selecionar dados; 

 Junção, união e agrupamento de dados. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 16. ed. São Paulo: Editora 
Érica, 2009. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

GUIMARÃES, Célio Cardoso. Fundamentos de banco de dados: modelagem, projeto e linguagem SQL. 
Campinas: Editora da Unicamp. 2003. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ELMASRI, Ramez E.; NAVATHE, Shamkant B; VIEIRA, Daniel. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: 
Pearson Addison Wesley, 2011. 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 5. ed. São Paulo: 
Campus, 2006. 

OLIVEIRA, Celso Henrique Poderoso de. SQL: curso prático. São Paulo, SP: Novatec, 2002. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Introdução à Web 
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2º semestre Código: IWES2 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática 

2 - EMENTA: 

O componente curricular trata a introdução à linguagem de marcação de hypertexto, chamada HTML 
(Hypertext Markup Language), e sua extensão, a XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), seu 
histórico, aplicação e suas tags (“comandos”) principais, permitindo que os alunos entendam como criar e 
modificar a estrutura de páginas para Web. Sendo assim, o componente apresenta os conceitos fundamentais 
da linguagem HTML, que é interpretada pelos navegadores, incluindo os diversos elementos que podem ser 
usados em uma página. Também introduz conceitos de linguagens de script, que podem ser utilizados em 
conjunto com HTML, a fim de melhorar a qualidade e a interatividade das interfaces desenvolvidas. 

3 - OBJETIVOS: 
 Fornecer aos alunos uma visão sobre as ferramentas para desenvolvimento Web; 

 Conhecer princípios básicos sobre ambientes Web; 

 Habilitar o aluno a desenvolver e alterar interfaces Web; 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução à Internet e desenvolvimento Web; 

 Introdução às linguagens e ferramentas para programação Web; 

 Linguagem de marcação: XHTML (Extensible Hypertext Markup Language); 

 Formulários; 

 Método GET e POST; 

 Linguagens de scripts: Java Script; 

 Noções de usabilidade em páginas Web. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

LAWCE Bruce; SHARP, Remy. Introdução ao HTML 5. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

MANZANO, José Augusto. N. G.; TOLEDO, Suely Alves de. Guia de orientação e desenvolvimento de sites 
HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScript. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012. 

NIEDERST ROBBINS, Jennifer. Guia de bolso HTML e XHTML: HTML & XHTML. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.  

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FREEMAN, Elisabeth. Use a cabeça! HTML com CSS e XHTML. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. 

BUDD, Andy; MOLL, Cameron; COLLISON, Simon. Criando páginas web com CSS: soluções avançadas para 
padrões Web. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

TERUEL, Evandro Carlos. Web total: desenvolva sites com tecnologias de uso livre: prático e avançado. 1. ed. 
São Paulo: Érica, 2009. 
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Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Projeto e Configuração de Redes 

2º semestre Código: PCRS2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática e laboratório de redes 

2 - EMENTA: 

A disciplina aprofunda os conceitos fundamentais dos serviços de rede, discutindo sobre roteamento e 
protocolos de comunicação, e configuração de diversos equipamentos de rede. A disciplina também discute 
a questão de projetos físicos e lógicos de redes locais. 

3 - OBJETIVOS: 
 Analisar e elaborar projetos de redes locais;  

 Programar equipamentos de redes. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Serviços de Rede;  

 Roteadores; 

 Protocolos de Roteamento; 

 Programação de roteadores; 

 Criação de VLANs; 

 Switches gerenciáveis; 

 Projetos de redes cabeadas; 

 Cabeamento estruturado; 

 Conceitos e Práticas de Padrões EIA/TIA e ANSI; 

 Projetos de redes wireless. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

SOUSA, Lindeberg Barros de. Projetos e implementação de redes: fundamentos, soluções, arquitetura e 
planejamento. 2. ed. São Paulo: Érica, 2010. 

COMER, Douglas; STEVENS, David L. Interligação de rede com TCP/IP. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

PINHEIRO, José Maurício Dos S. Guia completo de cabeamento de redes. São Paulo: Campus, 2003. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14565:2013: Cabeamento estruturado para edifícios 
comerciais e data centers. 4 ed. Rio de Janeiro: 2013. 

SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de computadores: das LANs, MANs e 
WANs as redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 

SOUZA, Lindeberg Barros de. Redes de computadores: guia total. 1 ed. São Paulo: Erica 2009. 
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Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Sistemas Operacionais de Rede 

2º semestre Código: SORS2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática 

2 - EMENTA: 

A disciplina aborda o funcionamento e as características de sistemas operacionais de redes, apresentando os 
elementos fundamentais para sua configuração e gerenciamento, com maior enfoque na sua utilização em 
modo texto e na programação de scripts. 

3 - OBJETIVOS: 
 Instalar, configurar e gerenciar sistemas operacionais UNIX-like; 

 Familiarizar o aluno com a utilização de sistemas UNIX-like através da interface modo texto; 

 Criar, executar e manipular scripts do Sistema Operacional abordado. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Comandos Básicos;  

 Gerenciador de Boot; 

 Criação e manipulação de Arquivos e diretórios;  

 Comandos de criação e manipulação de usuários e permissionamento; 

 Comandos de controle de processos e gerenciamento do sistema; 

 Introdução à instalação manual de pacotes e aos utilitários de gerenciamento;  

 Editores de Texto em modo texto;  

 Criação de scripts avançados; 

 Uso de interfaces Web integradas com scripts. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. Manual completo do Linux: guia do administrador - Linux 
administration handbook. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

NEVES, Júlio Cesar. Programação Shell Linux. 9. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. 

FERREIRA, Rubem E. Linux: guia do administrador do sistema. São Paulo: Novatec. 2008. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JARGAS, Aurélio Marinho. Shell script profissional. São Paulo: Novatec, 2008. 

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Linux: guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2013. 

HUNT, Craig. Linux: servidores de rede. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. 
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Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Programação Web 

3º semestre Código: PRWS3 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática 

2 - EMENTA: 

O componente curricular aborda o uso de linguagens e técnicas destinadas ao desenvolvimento de aplicações 
web, focando na interação das interfaces com os respectivos scripts dos Sistemas Operacionais abordados no 
curso. Apresenta os principais conceitos relacionados às tecnologias WEB, bem como a integração desses 
sistemas com bancos de dados. 

3 - OBJETIVOS: 
 Capacitar o aluno a desenvolver aplicações web através de linguagem server side; 

 Aprender a utilizar as linguagens de programação conectadas com banco de dados na WEB. 

 Obtenção de conhecimento para o desenvolvimento de páginas dinâmicas. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Conceitos básicos sobre tecnologias WEB, linguagens e desenvolvimento de sistemas; 

 Introdução a Linguagem de programação web server side; 

 Integração entre o banco de dados e linguagem web; 

 Produção de páginas da Internet com conteúdos dinâmicos; 

 Interação das interfaces com scripts de Sistemas Operacionais. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

NIEDERAUER, Juliano. Web interativa com Ajax e PHP. São Paulo: Novatec, 2007. 

SOARES, Bruno Augusto Lobo. Aprendendo a linguagem PHP. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. 

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP 4: aprenda a criar Websites dinâmicos e interativos 
com PHP e banco de dados. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

WELLING, Luke; THOMSOM, Laura. PHP e MySQL: Desenvolvimento Web. 3. ed. Rio de Janeiro:  Campus, 
2005. 

LUCKOW, Décio Heinzelmann; MELO, Alexandre Altair de. Programação Java para a web. São Paulo: Novatec, 
2014. 

TERUEL, Evandro Carlos. Web total: desenvolva sites com tecnologias de uso livre: prático e avançado. 1. ed. 
São Paulo: Érica, 2009. 
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Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Administração de Serviços em Redes 

3º semestre Código: ASRS3 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática e laboratório de redes 

2 - EMENTA: 

A disciplina deverá focar inicialmente a virtualização voltada para servidores de rede, posteriormente deverá 
enfatizar os serviços e aplicações de rede em servidores com sistemas operacionais voltados para serviços de 
redes e como configurá-los e gerenciá-los. Nesta disciplina deve ser abordada a instalação dos serviços de 
aplicação bem com sua configuração e manutenção através de acesso local e remoto, utilizando comandos 
modo texto e as interfaces nativas do sistema, sempre levando em consideração o aspecto da segurança na 
realização dos acessos. 

3 - OBJETIVOS: 
 Manipular hypervisors para virtualização de servidores; 

 Planejar, implantar, configurar e administrar uma rede com servidores baseados em sistemas 
operacionais de apoio a serviços de redes. 

 Simular um ambiente de rede, com computadores clientes, que se utilizem dos serviços abordados. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Instalação de sistemas para virtualização de servidores de rede: HyperV, VMWare, VirtualBox 

 Conceitos de sistema de arquivos para servidor; 

 Gerenciamento de discos; 

 Serviços de diretório (Active Directory ou LDAP): conceitos, estrutura e componentes; criação de 
domínio; administração de contas de usuários e grupos; criação e administração de objetos 
computacionais e serviços; 

 Configuração de serviços do servidor: DNS, DHCP, compartilhamento de pastas e arquivos; instalação 
de serviços de spool e impressoras; agendamento de cópia de segurança e recuperação de dados; 

 Monitoramento, desempenho e logs de alerta; 

 Recursos de auditoria e criptografia; 

 Criação de scripts básicos;  

 Aplicações de redes;  

 Backup automático de arquivos e bases de dados;  

 Serviço remoto;  

 Servidor web; 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

THOMPSON, Marco Aurélio. Windows Server 2012: instalação, configuração e administração de redes. 2. ed. 
São Paulo: Érica, 2014. 

THOMPSON, Marco Aurélio. Microsoft - Windows Server 2012: Fundamentos. São Paulo: Érica, 2012. 
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BATTISTI, Júlio; POPOVICI, Eduardo. Windows Server 2012 R2 e Active Directory - Curso Completo. Instituto 
Alpha, 2015. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

THOMPSON, Marco Aurélio. Windows 2003 Server: administração de redes. 5 ed. São Paulo: Érica, 2010. 

STANEK, William R. Windows Server 2012 - Guia de bolso. Bookman, 2014. 

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. São 
Paulo: Pearson Education, 2013. 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Administração de Infraestrutura de Redes 

3º semestre Código: AIRS3 

Nº de aulas semanais: 6 Total de aulas: 114 Total de horas: 95 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (  ) P (  ) T/P (X) 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de informática, laboratório de redes 

2 - EMENTA: 

A disciplina deve enfatizar os serviços e aplicações de rede em servidores com sistema operacional UNIX-like, 
voltados para serviços de infraestrutura de redes e como configurá-los e gerenciá-los. Nesta disciplina deve 
ser abordada a instalação dos serviços de infraestrutura bem com sua configuração e manutenção através de 
acesso local e remoto, utilizando interfaces modo texto e interfaces gráficas via web. Oportunamente deve 
ser aplicado o conhecimento adquirido em outras disciplinas para a geração de scripts automáticos e 
customização de interfaces de configuração. O componente também deverá apresentar conceitos de 
gerência, administração e segurança de redes de computadores. Tais conceitos abrangem tanto as formas de 
utilização dos sistemas por usuários, quanto às ferramentas e técnicas de prevenção de possíveis ataques e 
ameaças à segurança contra sistemas computacionais. 

3 - OBJETIVOS: 
 Planejar, implantar, configurar e administrar uma rede com servidores baseado em sistema 

operacional UNIX-like; 

 Simular um ambiente de rede, com computadores clientes, que se utilizem dos serviços abordados.  

 Introduzir os conceitos de gerenciamento e administração de redes de computadores; 

 Entender os principais mecanismos de segurança e ataques em redes de computadores. 

 Entender o papel do gerente/administrador de redes; 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Acesso remoto SSH; 

 TELNET;  

 DHCP;  

 FTP; 

 DNS;  

 Servidores WEB. 
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 Servidor de E-mail; 

 Segurança nas camadas de aplicação, transporte, rede e enlace; 

 Controle de acesso: Firewall e Proxy; 

 Ataques e contramedidas; 

 Ferramentas de detecção de intrusão; 

 Políticas de segurança e de backups; 

 Serviços de gerenciamento de redes: SNMP. 

 Ferramentas diversas; 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores Linux: guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2013. 

BALL, Bill; PITTS, David. Dominando o Red Hat Linux 7. Rio de Janeiro: Ciência Moderna: 2002. 

HUNT, Craig. Linux: Servidores de redes. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. 

FERREIRA, Fernando Nicolau Freitas; ARAÚJO, Márcio Tadeu de. Política de segurança da informação: guia 
prático para elaboração e implementação. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 

CARVALHO, Luciano Gonçalves de. Segurança de redes. São Paulo: Ciência Moderna, 2005. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERREIRA, Rubem E. Linux: guia do administrador do sistema. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2008 

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. Manual completo do Linux: guia do administrador - Linux 
administration handbook. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 4. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2008. 

NAKAMURA, Emílio Tissato; GEUS, Paulo Lício de. Segurança de redes em ambientes cooperativos. São Paulo: 
Novatec, 2010. 

SÊMOLA, Marcos. Gestão da segurança da informação: uma visão executiva. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

ALVES, Gustavo Alberto. Segurança da informação: uma visão inovadora da gestão. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2006. 

 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Empreendedorismo e Técnicas de Gestão 

3º semestre Código: ETGS3 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T (X) P (  ) T/P (  ) 

(  ) SIM (X) NÃO Qual (is)? 

 

2 - EMENTA: 
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O componente curricular apresenta os conceitos essenciais de administração com o objetivo de uma melhor 
compreensão do empreendedorismo. 

3 - OBJETIVOS: 
 Definir a administração e o papel do administrador: 

o Entender as funções administrativas e o seu papel no ambiente organizacional; 
o Apresentar o trabalho em grupo (equipe e time), a liderança e a motivação, a criatividade, 

o senso crítico. 

 Compreender a relevância do empreendedorismo para o desenvolvimento da sociedade. 

 Conhecer diferentes formas de empreendimentos e modelos de gestão. 

 Desenvolver o espírito criativo e inovador dos alunos na busca de novos conhecimentos e ações 
transformadoras da realidade organizacional e social. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Grupos sociais; 

 Conceitos e funções da administração: 
o Funções básicas: planejamento, organização, direção e controle; 
o Eficiência, eficácia e competitividade (produtividade X qualidade). 

 Liderança e motivação; 

 Ética, responsabilidade social e ambiental; 

 Noções de empreendedorismo; 

 Características e perfil desejado de um empreendedor; 

 Inovação tecnológica; 

 Técnicas de negociação; 

 Estrutura de um plano de negócios. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ANSOF, H. Igor, McDonnell, Edward J. Implantando a administração estratégica. Ed. Atlas, 1993. 

DORNELAS, José Carlos de Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5. ed. rev. Rio de 
Janeiro: Empreende / LTC, 2014. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração. 8ª. Edição, Ed. Campus, 2011. 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 
2004. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thomson 
Learning, 2007. 

BARROS NETO, J. P. Teorias da administração: curso compacto: manual prático para estudantes e gerentes 
profissionais. 1 ed. Rio de Janeiro. Qualitymark, 2001. 

IBAMA. Como o IBAMA exerce a educação ambiental. Brasília: IBAMA, 2002. 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 8ª Edição. Editora Atlas, 2011. 

RIBEIRO, A. L. Teorias da administração. 2.ed.rev. São Paulo. Saraiva. 2010. 
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12.5 Plano do componente curricular Projeto Integrador 

 

Câmpus 

Hortolândia 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática 

Componente curricular: Projeto Integrador 

3º semestre Código: PJIS3 

Nº de aulas semanais: 8 Total de aulas: 152 Total de horas: 127 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T/P (X) com 50% de aulas 
não presenciais 

(X) SIM (  ) NÃO Qual (is)? 

Laboratório de Informática, laboratório de redes, 
laboratório de hardware e Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem 

2 - EMENTA: 

O componente curricular propõe o desenvolvimento de um projeto em informática aplicado às necessidades 
do mercado integrando o conhecimento adquirido ao longo do curso. O projeto deve conter uma parte teórica 
documentada e uma parte prática referente aos conceitos estudados. 

3 - OBJETIVOS: 
 Garantir a aplicação do conhecimento integrado e interdisciplinar adquirido através do conteúdo 

desenvolvido ao longo do curso; 

 Fornecer subsídios e orientar os alunos para a elaboração de um projeto detalhado. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução à metodologia científica e normas para elaboração de projetos e relatórios; 

 Estudo e definição de um tema do projeto, individual ou em grupo, levando em consideração o perfil 
do egresso, o interesse dos alunos e do corpo docente; 

 Escrever um documento explicativo sobre o projeto com a descrição de suas características, base 
teórica e resultados. 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

BASTOS, Lília da Rocha. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e 
monografias. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém técnicas de elaboração de trabalho de conclusão de 
curso 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MENEZES, L. C. de M. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas - Advanced project management: best practices on 
implementation. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
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13 METODOLOGIA 

No curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática, serão apresentadas diferentes atividades pedagógicas para trabalhar os 

conteúdos e atingir os objetivos. Assim, a metodologia do trabalho pedagógico com os 

conteúdos apresentará grande diversidade, variando de acordo com as necessidades dos 

estudantes, o perfil do grupo/classe, as especificidades da disciplina, o trabalho do professor, 

dentre outras variáveis, podendo envolver: aulas expositivas, dialogadas, com apresentação 

de slides/transparências, explicação dos conteúdos, exploração dos procedimentos, 

demonstrações, leitura programada de textos, análise de situações-problema, esclarecimento 

de dúvidas e realização de atividades individuais, em grupo ou coletivas. Aulas práticas em 

laboratório. Projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, 

sociodramas, estudos de campo, estudos dirigidos, tarefas, orientação individualizada.  

Além disso, prevê-se a utilização de recursos tecnológicos de informação e 

comunicação (TICs), tais como: gravação de áudio e vídeo, sistemas multimídias, robótica, 

redes sociais, fóruns eletrônicos, blogs, chats, videoconferência, softwares e suportes 

eletrônicos.  

A cada semestre ou ano de curso, o professor planejará o desenvolvimento da 

disciplina, organizando a metodologia de cada aula / conteúdo, de acordo as especificidades 

do plano de ensino. 

14 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Conforme indicado na LDB – Lei nº 9394/96 – a avaliação do processo de 

aprendizagem dos estudantes deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais. Da mesma forma, no IFSP, é previsto, pela “Organização Didática”, que a 

avaliação seja norteada pela concepção formativa, processual e contínua, pressupondo a 

contextualização dos conhecimentos e das atividades desenvolvidas, a fim de propiciar um 

diagnóstico de ensino e aprendizagem que possibilite ao professor analisar sua prática e ao 

estudante comprometer-se com seu desenvolvimento intelectual e sua autonomia. 
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Assim, os componentes curriculares do curso preveem que as avaliações terão 

caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo e serão obtidas mediante a utilização de 

vários instrumentos, tais como: 

 Exercícios; 

 Trabalhos individuais e/ou coletivos; 

  Fichas de observações; 

 Relatórios;  

 Autoavaliação; 

 Provas escritas;  

 Provas práticas; 

 Provas orais; 

 Seminários; 

 Projetos interdisciplinares e outros. 

Os processos, instrumentos, critérios e valores de avaliação adotados pelo professor 

serão explicitados aos estudantes no início do período letivo, quando da apresentação do 

Plano dos Componentes Curriculares. Ao estudante, será assegurado o direito de conhecer os 

resultados das avaliações mediante vistas dos referidos instrumentos, apresentados pelos 

professores como etapa do processo de ensino e aprendizagem.  

Quando os registros individuais de avaliação permanente e cumulativa apontarem 

dificuldades de aprendizagem, serão ofertadas as recuperações contínua e paralela. 

Segundo o artigo 35, inciso I da Organização Didática do IFSP, a recuperação contínua 

será realizada no decorrer de todo o período letivo com base nos resultados obtidos pelos 

estudantes na avaliação contínua e discutidos com o Serviço Sociopedagógico. 

Já a recuperação paralela, segundo o artigo 35, inciso II da Organização Didática do 

IFSP, será oferecida sempre que o estudante não apresentar os progressos previstos em 

relação aos objetivos e metas definidos para cada componente curricular. O estudante poderá 

ser convocado para aulas de recuperação paralela em horário diverso da classe regular, 

julgada a sua conveniência em cada caso pelo docente responsável, após análise com o 
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Coordenador de Curso/Área e com o deferimento da Gerência Acadêmica. Os docentes 

deverão registrar, no diário de classe, no mínimo, dois instrumentos de avaliação.  

A avaliação da Aprendizagem deverá seguir os critérios da Organização Didática dos 

artigos 81, 82, 83 e 84, com os componentes curriculares deve ser concretizada numa 

dimensão somativa, expressa por uma Nota Final, de 0 (zero) a 10 (dez) , com frações de 0,5 

(cinco décimos),  por bimestre , nos cursos com regime anual e, por semestre, nos cursos com 

regime semestral; à exceção dos estágios, trabalhos de conclusão de curso e disciplinas com 

características especiais, cujo resultado é registrado no fim de cada período letivo por meio 

das expressões “cumpriu” / “aprovado” ou “não cumpriu” / “retido”. Será atribuída nota zero 

(0,0) ao rendimento escolar do aluno que, por falta de comparecimento às aulas, deixar de ser 

avaliado. Será concedida segunda chamada para realização de prova ou trabalho aos alunos 

que, comprovadamente, por motivo de saúde, falecimento de ascendente, descendente, 

cônjuge, colateral de segundo grau, ou motivo previsto em lei, deixar de ser avaliado na 

primeira chamada. 

A segunda chamada será concedida, se requerida pelo aluno ou seu responsável, à 

Coordenadoria de Registros Escolares (CRE), no prazo não superior a 2 (dois) dias úteis após a 

realização da primeira chamada, devendo esta dar imediata ciência ao respectivo professor, 

se deferido o pedido. O pedido apresentado fora do prazo estabelecido no parágrafo anterior 

só poderá ser deferido com a anuência do respectivo professor. 

A frequência às aulas e demais atividades escolares é obrigatória. Só serão aceitos 

pedidos de abono de faltas para os casos previstos em lei, (licença gestante, doença infecto 

contagiosa e apresentação no serviço militar), sendo computados diretamente pela CRE e 

comunicados aos professores. 

Segundo o artigo 81 da Organização Didática do IFSP, ficará sujeito à reavaliação o 

estudante que obtiver, no componente curricular, nota final igual ou superior a 4,0 (quatro) e 

inferior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais 

atividades. Fica assegurada ao estudante a recuperação paralela das aprendizagens não 

alcançadas, que deverão ser trabalhadas, antecedendo a reavaliação, conforme previsão no 

plano de ensino do professor. Para o estudante que realiza a reavaliação, a nota final do 

componente curricular será a maior nota entre a nota final e a nota de reavaliação. 
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Conforme o artigo 82, os critérios de avaliação nos componentes curriculares 

envolvem simultaneamente frequência e avaliação. Para efeito de promoção ou retenção nos 

módulos dos cursos técnicos serão aplicados os critérios abaixo, apresentados na Organização 

Didática Vigente. 

I. É considerado aprovado por média o estudante que obtenha média das notas finais 

igual ou superior a 6,0 (seis), nota final em cada componente curricular maior ou igual a 5,0 

(cinco) e frequência global mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais 

atividades; 

II. Os estudantes com frequência global mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas e demais atividades e que não forem aprovados por média terão sua situação 

analisada pelo Conselho de Classe Deliberativo; 

Conforme o artigo 83, o estudante que obtiver média global maior ou igual a 6,0 (seis) 

e nota menor que 5,0 (cinco) em até 03 (três) componentes curriculares será aprovado 

parcialmente no módulo devendo cursar esses componentes curriculares em regime de 

dependência, conforme o artigo 85 desta Organização Didática; 

Conforme o artigo 84, considera-se RETIDO:  

I. O estudante que obtiver frequência global menor que 75% (setenta e cinco por 

cento), independentemente das notas que tiver alcançado; 

II. o estudante que obtiver frequência global maior ou igual a 75% (setenta e cinco 

por cento), média global maior que 4,0 (quatro) e menor que 6,0 (seis) e que, após análise do 

Conselho de Classe Deliberativo, seja considerado RETIDO no módulo. 

O aluno RETIDO no módulo, nas condições explicitadas nos itens IV e V, deverá cursá-

lo integralmente.  

Será assegurada ao aluno a possibilidade de cursar as dependências, levando-se em 

conta que o número de dependências não poderá ultrapassar as condições estabelecidas no 

artigo 85 da Organização Didática para a promoção ou retenção nos módulos, isto é, o 

estudante dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Concomitante e 

Subsequente só poderá cursar até 03 (três) componentes curriculares em regime de 

dependência, no mesmo período letivo, sem que seja considerado como retenção. De acordo 

com a Organização Didática Vigente, as regras para cursar dependências são as seguintes: 
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I. Para os casos em que o estudante precise cumprir um ou até o limite de 03 (três) 

componentes curriculares em dependências, este deverá cursá-los no período letivo seguinte, 

em contraturno ou em componentes curriculares similares de área afim ao seu curso. 

II. Caberá ao Coordenador do Curso analisar, adequar e autorizar a matrícula nos 

componentes curriculares citados no parágrafo anterior. 

III. O estudante que não obtiver aprovação no componente curricular da dependência 

deverá cursá-lo até obter aprovação, respeitando o prazo máximo para integralização do 

curso. 

IV. Cabe ao IFSP providenciar mecanismos para que os componentes curriculares em 

regime de dependência sejam oferecidos. 

V. O estudante aprovado na (s) dependência (s) terá a validação de sua aprovação no 

componente curricular pelo docente responsável, que encaminhará o resultado à 

Coordenadoria de Registros Escolares do câmpus para atualização de sua situação no módulo. 

A rematrícula no módulo seguinte estará condicionada a: 

I. Aprovação integral no módulo anterior ou; 

II. Aprovação com dependências, desde que as mesmas sejam cursadas 

simultaneamente ao módulo a que se refere a rematrícula. 

Caso haja reprovação nas dependências, o aluno deverá cursar somente as mesmas 

sem poder matricular-se no módulo seguinte. Será de 03 (três) anos, contados a partir da data 

de ingresso do aluno no primeiro módulo, o prazo máximo para conclusão do curso, inclusive 

considerando-se as dependências ou complementação de competências. 

O aluno com aprovação parcial deverá matricular-se nas dependências e nos 

componentes curriculares do módulo seguinte. As dependências podem ser cursadas em 

turnos diferentes, desde que estejam sendo oferecidas pela Instituição e a turma em que será 

feita matrícula possua vagas disponíveis. O aluno deverá cursar somente as dependências ou 

complementação de competências, se não tiver disponibilidade de cursá-las 

concomitantemente ao módulo. 

15 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
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O Estágio Curricular Supervisionado é considerado o ato educativo envolvendo 

diferentes atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo do aluno, relacionado ao curso que estiver frequentando regularmente. 

Assim, o estágio objetiva o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e 

a contextualização curricular objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã 

e para o trabalho.  

O Estágio Curricular Supervisionado será realizado com base no Regulamento de 

Estágio do IFSP que foi elaborado em conformidade com a Lei do Estágio (nº 11.788/2008) e 

aprovado pela Portaria nº 1.204, de 11 de maio de 2011. 

No curso Técnico Concomitante/Subsequente em Suporte e Manutenção 

Informática, o Estágio Curricular Supervisionado tem carga horária mínima de 360 horas e é 

optativo, ou seja, o aluno pode optar por realizá-lo ou não. O egresso do curso não necessitará 

realizar o Estágio Curricular Supervisionado ou ter registro em órgão regulamentador para 

exercer a sua atividade profissional. 

Para a realização do Estágio Curricular Supervisionado o aluno regularmente 

matriculado deverá comparecer à Coordenadoria de Extensão (CEX) para obter informações 

sobre os procedimentos de formalização do Termo de Compromisso de Estágio e demais 

procedimentos sobre o acompanhamento do estágio. 

Durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado o aluno será orientado 

pelo Professor Orientador de Estágio o qual orientará o aluno quanto aos procedimentos para 

elaboração dos relatórios parciais e relatório final e acompanhará o cumprimento das etapas 

e dos prazos de entrega dos documentos e relatórios 

O estágio deverá, obrigatoriamente, possuir vínculo direto com uma ou mais 

componentes curriculares do curso e fundamentado nos conhecimentos e habilidades 

desenvolvidas no decorrer do curso, seguindo as indicações do Professor Orientador de 

Estágio. 

O estágio poderá ser realizado em empresas privadas ou órgãos governamentais, 

desde que acompanhados e supervisionados por um profissional da área na empresa e pelo 

Professor Orientador de Estágio.  
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Para efeito de contagem da carga horária do Estágio Curricular Supervisionado, 

somente serão consideradas as horas de estágio realizadas a partir da conclusão do 1º 

módulo, onde o aluno estará apto para desenvolver as atividades que lhe forem atribuídas no 

estágio, de forma satisfatória para a empresa e para seu aprendizado. 

O estágio somente poderá ser realizado concomitantemente ao curso, ou seja, ao 

aluno será permitido realizar estágio apenas enquanto estiver regularmente matriculado. 

Após a conclusão de todos os componentes curriculares, será vedada a realização do Estágio 

Curricular Supervisionado. 

Todos os documentos e informações referentes ao Estágio Curricular Supervisionado 

poderão também poderão ser acessados no site do Câmpus Hortolândia: 

http://hto.ifsp.edu.br. 

16 ATIVIDADES DE PESQUISA  

De acordo com o Inciso VIII do artigo 6º da Lei No 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, o IFSP possui, dentre suas finalidades, a realização e o estimulo à pesquisa aplicada, à 

produção cultural, ao empreendedorismo, ao cooperativismo e ao desenvolvimento científico 

e tecnológico, tendo como princípios norteadores: (i) sintonia com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI; (ii) o desenvolvimento de projetos de pesquisa que 

reúna, preferencialmente, professores e alunos de diferentes níveis de formação e em 

parceria com instituições públicas ou privadas que tenham interface de aplicação com 

interesse social; (iii) o atendimento às demandas da sociedade, do mundo do trabalho e da 

produção, com impactos nos arranjos produtivos locais; e (iv) comprometimento com a 

inovação tecnológica e a transferência de tecnologia para a sociedade. 

No IFSP, esta pesquisa aplicada é desenvolvida através de grupos de trabalho nos 

quais pesquisadores e estudantes se organizam em torno de uma ou mais linhas de 

investigação. A participação de discentes dos cursos de nível médio, através de Programas de 

Iniciação Científica, ocorre de duas formas: com bolsa ou voluntariamente. 

Atualmente o Câmpus Hortolândia oferece a oportunidade para os alunos realizarem 

de iniciação científica em várias áreas do conhecimento. Para o curso Técnico 

Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suportem em Informática estão previstas 

atividades desta natureza na área de Informática, Eletroeletrônica e Mecânica. 
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Os trabalhos de pesquisa serão realizados sob indicação e orientação de professores 

do curso ou mesmo de professores de outros cursos existentes, sendo estes estimulados a 

buscar financiamento institucional ou junto a agências de fomento específicas. 

17 ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

A Extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulado de forma 

indissociável ao ensino e à pesquisa, enseja a relação transformadora entre o IFSP e a 

sociedade. Compreende ações culturais, artísticas, desportivas, científicas e tecnológicas que 

envolvam a comunidades interna e externa. 

As ações de extensão são uma via de mão dupla por meio da qual a sociedade é 

beneficiada através da aplicação dos conhecimentos dos docentes, discentes e técnicos-

administrativos e a comunidade acadêmica se retroalimenta, adquirindo novos 

conhecimentos para a constante avaliação e revigoramento do ensino e da pesquisa. 

Deve-se considerar, portanto, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento 

regional sustentável como tarefas centrais a serem cumpridas, atentando para a diversidade 

cultural e defesa do meio ambiente, promovendo a interação do saber acadêmico e o popular. 

São exemplos de atividades de extensão: eventos, palestras, cursos, projetos, encontros, 

visitas técnicas, entre outros. 

A natureza das ações de extensão favorece o desenvolvimento de atividades que 

envolvam a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, conforme exigência da Resolução CNE/CP nº 01/2004, além da Educação 

Ambiental, cuja obrigatoriedade está prevista na Lei 9.795/1999. 

No curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática, o estudante poderá participar dos projetos de extensão como visitas técnicas a 

empresas e visitas a feiras nas áreas de informática, eletroeletrônica e mecânica, almejando 

a interação entre teoria e prática. 

Anualmente o Câmpus Hortolândia oferece a Semana de Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT) onde seus objetivos é integrar os alunos de todos os níveis e modalidades 

por meio de palestras, atividades, ou apresentação de trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão de toda comunidade acadêmica interna. 
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Em momentos oportunos, também são oferecidas palestras e visitas técnicas que 

ajudam a formação específica e buscam promover a formação integral dos estudantes. Nesse 

sentido, além de atividades relacionadas à área de Informática, buscar-se-á desenvolver 

temas relacionados à inclusão social, a diversidade étnico-racial e relacionados ao meio 

ambiente e sustentabilidade. 

Documentos Institucionais: 

 Portaria nº 3.067, de 22 de dezembro de 2010 – Regula a oferta de cursos e palestras 

de Extensão; 

 Portaria nº 3.314, de 1º de dezembro de 2011 – Dispõe sobre as diretrizes relativas às 

atividades de extensão no IFSP; 

 Portaria nº 2.095, de 2 de agosto de 2011 – Regulamenta o processo de implantação, 

oferta e supervisão de visitas técnicas no IFSP. 

 Resolução nº 568, de 05 de abril de 2012 – Cria o Programa de Bolsas destinadas aos 

Discentes 

 Portaria nº 3639, de 25 julho de 2013 – Aprova o regulamento de Bolsas de Extensão 

para discentes. 

18 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Os estudantes terão direito a aproveitamento de estudos dos componentes 

curriculares já cursados com aprovação, no IFSP ou instituição congênere, desde que dentro 

do mesmo nível de ensino, observando os pressupostos legais, como a LDB (Lei nº 9394/96), 

o Parecer CNE/CEB 40/2004 e as Normas Institucionais, como a Organização Didática, além de 

outras que a equipe julgar importantes. 

Esse aproveitamento poderá ser concedido pela Coordenadoria do Curso/Área, 

mediante a análise da Comissão Verificadora de Aproveitamento de Estudos designada pelo 

Coordenador de Curso/Área. 

Para requerer aproveitamento de estudos dos componentes curriculares, o 

estudante deverá protocolar requerimento na Coordenadoria de Registros Escolares, 

endereçado ao Coordenador de Curso/Área, acompanhado dos seguintes documentos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/tecnico/legisla_tecnico_parecer402004.pdf
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 Requerimento de aproveitamento de estudos; 

 Histórico escolar; 

 Matriz curricular e/ou desenho curricular; 

 Programas, ementas e conteúdos programáticos, desenvolvidos na escola de 

origem ou no IFSP, exigindo-se documentos originais. 

De acordo com a Organização Didática, ressalta-se: 

 A verificação da compatibilidade dar-se-á após análise, que considerará a 

equivalência de no mínimo 80% (oitenta por cento) dos conteúdos e da carga 

horária do componente curricular. 

 A Comissão Verificadora de Aproveitamento de Estudos informará o resultado 

à Coordenação de Curso/Área, que devolverá o processo para a Coordenadoria de 

Registros Escolares para divulgação. 

19 APOIO AO DISCENTE 

O apoio ao discente tem como objetivo principal fornecer ao estudante o 

acompanhamento e os instrumentais necessários para iniciar e prosseguir seus estudos. Dessa 

forma, serão desenvolvidas ações afirmativas de caracterização e constituição do perfil do 

corpo discente, estabelecimento de hábitos de estudo, de programas de apoio extraclasse e 

orientação psicopedagógica, de atividades propedêuticas (“nivelamento”) e propostas 

extracurriculares, estímulo à permanência e contenção da evasão, apoio à organização 

estudantil e promoção da interação e convivência harmônica nos espaços acadêmicos, dentre 

outras possibilidades. 

A caracterização do perfil do corpo discente será utilizada como subsídio para 

construção de estratégias de atuação dos docentes que irão assumir as disciplinas, 

respeitando as especificidades do grupo, para possibilitar a proposição de metodologias mais 

adequadas à turma.  

Para as ações propedêuticas o atendimento será em sistema de plantão de dúvidas, 

monitorado por docentes, em horários de complementação de carga horária previamente e 

amplamente divulgados aos discentes. Outra ação prevista é a atividade de estudantes de 

semestres posteriores na retomada dos conteúdos e realização de atividades 

complementares de revisão e reforço. 
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19.1 Serviço sóciopedagógico 

O apoio psicológico, social e pedagógico ocorre por meio do atendimento individual 

e coletivo, efetivado pelo Serviço Sociopedagógico: equipe multidisciplinar composta por 

pedagogo, assistente social, psicólogo e TAE, que atua também nos projetos de contenção de 

evasão, na Assistência Estudantil e NAPNE (Núcleo de Atendimento a Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas), numa perspectiva dinâmica e integradora. 

Dentre outras ações, o Serviço Sociopedagógico fará o acompanhamento 

permanente do estudante, a partir de questionários sobre os dados dos alunos e sua 

realidade, dos registros de frequência e rendimentos / nota, além de outros elementos. A 

partir disso, o Serviço Sociopedagógico propõe intervenções e acompanha os resultados, para 

fazer os encaminhamentos necessários. 

Neste serviço o estudante encontra, além de informações de como participar dos 

Programas de Assistência Estudantil – PAE e de Bolsas de Ensino, a possibilidade de receber 

Orientação Educacional com objetivo principal de assessorar o estudante no que diz respeito 

a sua vida acadêmica e promover atividades que o auxiliem na busca por informações, 

soluções em questões relativas ao andamento do curso, suas escolhas, planejamento de 

estudos e sobre carreira. 

Objetivos do Programa de Assistência Estudantil – PAE 

O Programa de Assistência Estudantil tem como finalidade ampliar as condições de 

permanência do estudante na educação e como objetivos democratizar as condições de 

permanência, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais, reduzir as taxas de 

retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

Objetivos do Programa de Bolsas de Ensino 

O programa bolsas de ensino visa apoiar a participação dos discentes em atividades 

acadêmicas de ensino e projetos de estudos que contribuam para a formação integrada e para 

o aprimoramento acadêmico e profissional do aluno na área de sua formação. 

Quando discente deve procurar a Orientação Educacional? 
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 Dificuldade na organização dos estudos; 

 Baixa motivação para frequentar o curso por qualquer fator; 

 Dúvidas sobre a permanência no curso; 

 Quando precisar de orientações sobre o desenvolvimento estudantil; 

 Tratar questões de relações interpessoais do ambiente escolar; 

 Dificuldades de compreensão dos assuntos ministrados em sala de aula. 

O serviço ainda tem por objetivo oferecer diversas atividades, como Oficinas, 

Palestras, Encontros, bem como o fomento de atividades para participação dos alunos, além 

do aconselhamento individual. 

20 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E HISTÓRIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 

Conforme determinado pela Resolução CNE/CP nº 01/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as instituições de ensino  incluirão, nos conteúdos de 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-

Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes e indígenas, objetivando promover a educação de cidadãos atuantes e 

conscientes, no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações 

étnico-sociais positivas, rumo à construção da nação democrática. 

No Câmpus Hortolândia é promovido a Semana da Diversidade onde são realizadas 

palestras e mesas redondas abordando temas relacionados a consciência negra. É um 

momento onde o câmpus poderá refletir sobre as demandas e contribuições colocadas pelos 

movimentos sociais representantes da população negra ao longo da história do país, 

refletindo sobre suas lutas e conquistas para abolir as mais diversas formas de discriminação 

e opressões em favor da defesa de igualdade de condições. 

Além das atividades que podem ser desenvolvidas no câmpus envolvendo essa 

temática, alguns componentes curriculares abordarão conteúdos específicos enfocando esses 

assuntos. 

Assim, no curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática, o componente curricular Informática Básica promoverá, dentre outras, a 
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compreensão da diversidade cultural por meio do estudo de temas relacionados à Educação 

das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

21 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Considerando a Lei nº 9.795/1999, que indica que “A educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal”, determina-se que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente também na educação profissional.  

Com isso, prevê-se, nesse curso, a integração da educação ambiental aos 

componentes do curso de modo transversal, contínuo e permanente (Decreto nº 4.281/2002), 

por meio da realização de atividades curriculares e extracurriculares, desenvolvendo-se esse 

assunto nos componentes curriculares de Lógica de Programação e Empreendedorismo e 

Técnicas de Gestão e em projetos, palestras, apresentações, programas, ações coletivas, 

dentre outras possibilidades. 

O Câmpus Hortolândia já implantou projetos que envolvem a temática de Políticas 

de Educação Ambiental, como a implantação de lixeiras seletivas, plantio de mudas na 

recepção dos alunos, entre outras, e pretende continuar com essa e outras ações, de forma a 

incentivar a conscientização e preservação ambiental. 

22 PROJETO INTEGRADOR  

De acordo com o artigo 9 da Organização Didática do IFSP, o Projeto Integrador 

“compreende os espaços de ensino e aprendizagem que articulem a interdisciplinaridade do 

currículo com as ações de pesquisa e extensão de forma a permitir a construção do 

conhecimento, culminando em uma produção acadêmica e técnico-científica”. O princípio de 

que a Educação Profissional tem como referência o mundo do trabalho, subsidiará docentes 

e alunos para a elaboração de projetos que permitam compreender o trabalho como princípio 

educativo e não redução a mão de obra.  

No curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática, o projeto integrador será o processo pelo qual o aluno, por meio de uma 

produção acadêmica e técnico-científica, integrará os conhecimentos trabalhados durante o 
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seu percurso formativo de forma que se possa, ao final, demonstrar o resultado da experiência 

ensino-aprendizagem e o domínio de competências para o exercício de sua profissão. 

O Projeto Integrador deverá sempre buscar a articulação com a Extensão e a com a 

Pesquisa. Por exemplo, um trabalho do Projeto Integrador pode ser trabalhado juntamente 

com um projeto do Programas de Iniciação Científica e posteriormente apresentado à 

comunidade na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou em outros eventos. Os docentes 

responsáveis pelo Projeto Integrador deverão incentivar nos discentes a necessidade de 

realizar um trabalho de qualidade com pesquisas e a busca de resolução de problemas, sem 

esquecer de apresentar os resultados a comunidade. 

A concepção do Projeto Integrador deve ter como foco o atendimento as 

necessidades da comunidade a qual o câmpus está inserido por meio de uma via de mão dupla 

onde os discentes terão a oportunidade de aplicar os seus conhecimentos em benefício da 

sociedade e em troca adquirir novas experiências. A sociedade deverá ser incentivada a 

participar do Projeto Integrador trazendo suas demandas e necessidades de forma que a 

comunidade escolar possa atuar sobre elas. 

O Projeto Integrador será estruturado conforme descrição abaixo:  

Título 

Projeto Integrador em Informática 

Descrição  

Os estudantes do curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e 

Suporte em Informática irão desenvolver projetos relacionados à área de Informática. Os 

projetos deverão ser realizados em equipes e devidamente acompanhados por docentes. 

Diversos conceitos poderão ser explorados durante o projeto que será 

continuamente acompanhado em cada fase pelos docentes. Ao final, haverá a apresentação 

dos projetos desenvolvidos para os demais alunos do câmpus e também para sociedade. 

Objetivos  

 Estabelecer vínculos entre o particular e o geral, entre a singularidade e a totalidade 

visando à consolidação de noções de conceitos habitualmente tratados nos 

componentes curriculares; 
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 Desenvolver relatórios que traduzam as várias dimensões que compõem a realidade e 

que são referências no processo educativo; 

 Destacar elementos significativos para o avanço e verticalização do conhecimento;  

 Reconhecer a realidade a partir de estudos que considerem o levantamento empírico 

como referência para elaboração de diagnósticos relativos à realidade;  

 Dialogar com a pedagogia de projetos na direção de fundamentar a pesquisa como 

princípio político educativo. 

 Garantir a aplicação do conhecimento integrado e interdisciplinar adquirido através do 

conteúdo desenvolvido ao longo do curso. 

 Fornecer subsídios e orientar os alunos para a elaboração de um projeto 

interdisciplinar. 

 Promover vínculos entre ensino, pesquisa e extensão e favorecendo a expansão de 

ideias e conhecimentos. 

Público-alvo 

Estudantes do curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte 

em Informática do Câmpus Hortolândia. 
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Componentes Curriculares: 

P
ro

je
to

 In
te

gr
ad

o
r 

Sigla Componente curricular 

B
as

e
s 

MN1S1 Manutenção de Computadores I 

INBS1 Informática Básica 

ISOS1 Introdução aos Sistemas Operacionais 

RDCS1 Redes de Computadores 

LPRS2 Lógica de Programação. 

MN2S2 Manutenção de Computadores II 

A
p

lic
aç

ão
 

PCRS2 Projeto e Configuração de Redes 

SORS2 Sistemas Operacionais de Redes 

ASRS3 Administração de Serviços em Redes 

AIRS3 Administração de Infraestrutura de Redes 

 

Duração 

127 horas sendo 63,5 presenciais e 63,5 não presenciais 

Cronograma 

O cronograma deverá ser elaborado pelos professores envolvidos no projeto e sob 

supervisão da Coordenação de Curso devendo prever as atividades presenciais e as não 

presenciais e de acordo com a natureza dos projetos. Esse cronograma será o Plano de 

Trabalho do componente curricular Projeto Integrador e deverá observar as especificidades 

do momento em relação à comunidade e também da formação do aluno. Esse Plano de 

Trabalho deverá sempre ser atualizado para estar adequado as especificidades já citadas 

anteriormente. 

Conteúdos: 

No terceiro (3°) módulo, os estudantes irão elaborar projeto para consolidação da 

base teórica e prática em informática. Os docentes do projeto integrador deverão privilegiar 

a articulação teórico-prática. Ao final do terceiro módulo, os alunos deverão apresentar o 
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trabalho para avaliação dos docentes e demais alunos do câmpus, em sessão aberta à 

comunidade com convidados externos (empresas e profissionais ligados à área). 

Metodologia 

As aulas serão expositivas, dialogadas e/ou práticas e poderão ser presenciais ou não 

presenciais. Semanalmente serão 4 aulas presenciais e 4 aulas para as atividades não 

presenciais. Essas aulas deverão ser elaboradas de forma interdisciplinar, de modo a 

contemplar as bases teóricas e prática de cada módulo. Nas atividades não presenciais o (s) 

tutor (es) serão os professores que lecionam este componente curricular. As atividades não 

presenciais ocorrerão toda semana, ou seja, o aluno terá toda semana aulas presenciais e 

aulas não presenciais. A soma da carga horária de todas as atividades não presenciais deverá 

ser de 63,5 horas. 

23 AÇÕES INCLUSIVAS 

Considerando o Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências e o 

disposto nos artigos,  58 a 60, capítulo V, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, “Da 

Educação Especial”, será assegurado ao educando com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação atendimento educacional especializado 

para garantir igualdade de oportunidades educacionais bem como prosseguimento aos 

estudos.  

Nesse sentido, no Câmpus Hortolândia, será assegurado ao educando com 

necessidades educacionais especiais: 

 Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos que 

atendam suas necessidades específicas de ensino e aprendizagem; 

 Com base no Parecer CNE/CEB 2/2013 “Consulta sobre a possibilidade de aplicação de 

“terminalidade específica” nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto 

Federal do Espírito Santo- IFES”, possibilidade de aplicação de terminalidade específica 

para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 

técnico integrado ao Ensino médio, em virtude de suas deficiências 
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 Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelaram capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual e psicomotora; 

 Acesso Igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível de ensino.  

Cabe ao Núcleo de Atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais 

– NAPNE do Câmpus Hortolândia apoio e orientação às ações inclusivas.  

24 EQUIPE DE TRABALHO 

24.1 Coordenador de curso 

As Coordenadorias de Cursos e Áreas são responsáveis por executar atividades 

relacionadas com o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, nas respectivas 

áreas e cursos. Algumas de suas atribuições constam na “Organização Didática” do IFSP.  

A coordenação curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte 

em Informática será realizada por: 

Nome: Isaías Mendes de Oliveira 

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva 

Titulação: Especialista 

Formação Acadêmica: Graduação em Processamento de Dados 

Tempo de vínculo com a Instituição: 1 ano e 8 meses 

Experiência docente e profissional:  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP-HTO, Brasil. 

2013 – Atual. Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Titular, 

Carga horária: 40. Regime: Dedicação exclusiva. 

 ETEC de Hortolândia, ETEC, Brasil. 2012 – 2013. Vínculo: Celetista, Enquadramento 

Funcional: Professor I, Carga horária: 37. 

 Microcamp Tecnologia, MC, Brasil. 2005 – 2012. Vínculo: Celetista, Enquadramento 

Funcional: Instrutor de Informática, Carga horária: 44. 
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 Worktek, WT, Brasil. 2003 – 2004. Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: 

Instrutor de Informática, Carga horária: 44. 

 Petrobrás, PTB, Brasil. 2001 – 2002. Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: 

Estagiário de Informática, Carga horária: 40. 

24.2 Servidores técnico–administrativos 

Nome do Servidor 
Formação 

Cargo/Função 
Título Curso 

Alexandre Fabiani Accorsi do Amaral Graduado  Letras 
Assistente em 
Administração 

Ana Luiza Ferreira de Pádua Bandeira Graduado 
Licenciatura em 

Matemática 
Assistente de Alunos 

Caroline Felipe Jango Feitosa Mestre Pedagogia Pedagogo 

Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo Especialista Direito 
Assistente em 
Administração 

Cássia Juliana Silvestrini 
Ensino Médio e 

Técnico 
Técnico em 

Processamento de Dados 

Assistente em 
Administração 

Cássia Moretti Graduado Pedagogia 
Auxiliar em 

Administração 

Cleber Fernandes Nogueira Graduado Pedagogia Pedagogo 

Davis Wilian Graciano de Toledo Graduado Administração 
Assistente em 
Administração 

Débora Cavalcante da Silva Especialista 
Psicopedagogia 

Institucional 
Técnica de Assuntos 

Educacionais 

Denise Hirose Graduado Administração 
Assistente em 
Administração 

Elaine Cristina Formaggio Mateus Graduado Administração 
Assistente em 
Administração 

Élcio José da Costa Especialista Biblioteconomia Bibliotecário 

Fábio Cantarella Pinto Tosetto Ensino Médio Ensino médio 
Assistente em 
Administração 

Israel Souza Moraes Especialista Administração Administrador 

Jafé José de Almeida Graduado 
Ciências Contábeis e 

Direito 
Contador 

Jefferson Thiago dos Santos Ensino Médio Ensino médio 
Assistente em 
Administração 

João Batista da Silva 
Ensino Médio e 

Técnico 
Técnico em 

Contabilidade 
Técnico em 

Contabilidade 

Joseane Rodrigues dos Santos 
Ensino Médio e 

Técnico 
Informática 

Auxiliar de 
Biblioteca 

Josiane Rosa de Oliveira Gaia Graduado 
Análise de Sistemas 

e TI 
Técnico em Tecnologia da 

Informação 
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Juliana Fernanda da Silva Especialista 
Graduação Serviço Social 

/ Especialização em 
Educação 

Assistente Social 

Letícia Maria Cabral Graduado Gestão Ambiental 
Assistente em 
Administração 

Luciana Rosa Barbosa Lemos 
Ensino Médio e 

Técnico 
Farmácia Assistente de Alunos 

Luciano de Araújo 
Ensino Médio e 

Técnico 
Mecânica 

Técnico em 
Laboratório - 

Mecânica 

Marina Roquette Lopreato Especialista Psicologia Psicólogo 

Matheus Ferreira Felix de Andrade Graduado Eletrônica Industrial 
Técnico em 

laboratório - 
Informática 

Nirlei Maria Oliveira Mestrado Biblioteconomia Bibliotecário 

Pamella Suellen da Silva Graduado 
Tecnologia em 

Processamento de Dados 

Assistente em 
Administração 

Rafael Veronezzi Rodrigues Graduado Computação 
Técnico em 

laboratório - 
Informática 

Rodolfo Esteves 
Ensino Médio e 

Técnico 
Informática 

Técnico em Tecnologia 
da Informação 

Rodrigo Alexander de Andrade Pierini Graduado 
Tecnologia em Segurança 

da Informação 

Técnico em 
laboratório - 
Informática 

Rodrigo Crivelaro Especialista 
Geografia/Gestão 

Pública 

Técnico em 
Assuntos 

Educacionais 
Samara Sivirino Marques Especialista 

Administração/ 
Gestão de Pessoas 

Auxiliar de 
Biblioteca 

Sheila Justiniana Cabral Graduado 
Comunicação Social com 
Habilitação em Relações 

Públicas 

Assistente em 
Administração 

Tavane Roberta dos Reis 
Ensino Médio e 

Técnico 
Administração 

Auxiliar em 
Administração 

Tayna Povia Tamashiro Especialista Gestão Pública 
Assistente em 
Administração 

Vanessa de Araújo Souza Ensino Médio Ensino Médio Assistente de Alunos 

Walter Alexandre de Araújo 
Ensino Médio e 

Técnico 
Técnico eletrônica 

Técnico em 
Laboratório - 

Eletroeletrônica 

Maria Lucia Ciriaco 
Ensino Médio e 

Técnico 
Técnico em 
Informática 

Auxiliar de Limpeza 

24.3 Corpo docente  

Nome do Professor 
Titulação Regime 

de 
Trabalho 

Áreas de conhecimento em 
que poderá atuar no Curso 

Semestre 
Título Área 

André Constantino da Silva Doutor 
Ciência da 

Computação 
RDE 

Programação e Banco 
de Dados 

1º, 2º, 
3º 

Carlos Roberto dos Santos 
Junior 

Mestre Computação RDE 
Redes e Arquitetura 
de Computadores 

1º, 2º, 
3º 

Daiane Mastrangelo Tomazeti 
Especialist

a 
Ciência da 

Computação 
RDE 

Programação e Banco 
de Dados 

1º, 2º, 
3º 
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Daniela Marques Mestre 
Ciências Matemáticas 

e Computacionais 
RDE 

Programação e Banco 
de Dados 

1º, 2º, 
3º 

Davina Marques Doutor Letras RDE Português e Inglês 
1º, 2º, 
3º 

Edgar Noda Mestre 
Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial 

RDE 
Redes e Arquitetura 
de Computadores 

1º, 2º, 
3º 

Fernando Sambinelli Mestre 
Ciência da 

Computação 
RDE 

Programação e Banco 
de Dados 

1º, 2º, 
3º 

Gustavo Bartz Guedes Mestre Tecnologia RDE 
Programação e Banco 

de Dados 
1º, 2º, 
3º 

Isaias Mendes de Oliveira 
Especialist

a 
Informática RDE 

Redes e Arquitetura 
de Computadores 

1º, 2º, 
3º 

Leandro Camara Ledel Mestre Engenharia Elétrica RDE 
Programação e Banco 

de Dados 
1º, 2º, 
3º 

Lilian Saldanha Marroni Mestre Engenharia Elétrica RDE 
Programação e Banco 

de Dados 
1º, 2º, 
3º 

Luís Fernando Lopes Grim 
Especialist

a 
Informática RDE 

Redes e Arquitetura 
de Computadores 

1º, 2º, 
3º 

Michele Barion Freitas Mestre Informática RDE 
Programação e Banco 

de Dados 
1º, 2º, 
3º 

Naur João Janzantti Júnior Graduado Análise de Sistemas RDE 
Programação e Banco 

de Dados 
1º, 2º, 
3º 

Rodolfo Francisco de Oliveira 
Especialist

a 
Processamento de 
Dados 

RDE 
Redes e Arquitetura 
de Computadores 

1º, 2º, 
3º 

Rovílson Dias da Silva Doutor 
Administração de 
Empresas 

RDE 
Gestão e 

Empreendedorismo 
1º, 2º, 
3º 

25 BIBLIOTECA: ACERVO DISPONÍVEL  

A biblioteca do Câmpus Hortolândia foi oficialmente aberta em 06 de fevereiro de 

2014. Há projeto para expansão da biblioteca com a construção de um novo prédio com área 

de 1300 m2. A tabela 2 apresenta a aquisição de livros nos últimos 3 (três) anos. 

2012 2013 2014 

Compra Doação Compra Doação Compra Doação 

21 0 532 178 988 145 

21 710 1133 

Total Geral 1864 

Tabela 2: Aquisição anual de livros em exemplares. 

Atualmente a biblioteca conta com 12 (onze) títulos de periódicos voltados a assuntos 

gerais e também científicos nas áreas de informática, mecânica e eletroeletrônica. Além das 
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revistas há o convênio com o Portal CAPES possibilitando o acesso às bases de dados através 

dos computadores do câmpus. O último convênio firmado foi no ano de 2014 para acesso à 

base de dados da ABNT. 

Para gerenciamento do acervo é utilizado o software Biblivre, que além dos recursos 

para atividades internas da biblioteca, permite a consulta on-line do acervo a toda 

comunidade acadêmica. O acesso é disponibilizado pelo link 

http://biblivre.hto.ifsp.edu.br/biblivre3/. 

A biblioteca possui 12 computadores com acesso à internet, além de wi-fi, instalação 

de softwares a serem usados de acordo com as grades curriculares, além de aplicativos 

específicos para portadores de deficiência física visual. 

No site do câmpus os usuários da biblioteca têm acesso a todas as informações 

referente aos serviços, tais como normas para trabalhos acadêmicos, fontes de informação, 

projetos de extensão, equipe, além do regulamento próprio quanto ao uso dos recursos da 

biblioteca. 

O uso do acervo e dos recursos tecnológicos da biblioteca é aberto ao público, 

possibilitando o acesso ao ambiente multidisciplinar para fins educacionais. O funcionamento 

da biblioteca abrange o horário dos cursos, além de estar aberta aos sábados no período 

matutino. 

A seguir quadro com a descrição do acervo geral: 

Recursos Acadêmicos 

Tipo de recurso 

Quantidade de títulos por área do conhecimento 

Total 

Ciências Humanas Ciências Exatas Ciências Biológicas 

Quantidade 40 197 0 237 

Livros da bibliografia 
básica 

6 30 0 36 

Livros da bibliografia 
complementar 

3 36 0 39 

Livros 
complementares 

3 12 0 15 

Revistas Científicas 
Impressas 

2 7 0 9 
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Obras de referência 4 0 0 4 

DVDs 0 0 0 0 

CD-ROMs 4 10 0 14 

Bases de Dados 
Eletrônicas 

Portal capes 
ABNT 

Portal capes 
ABNT 

Portal capes 2 

 

Recursos Gerais 

Tipo de recurso Total 

Jornais 1 

Revistas 11 

Obras literárias 152 

DVDs 0 

CD-ROMs 14 

26 INFRAESTRUTURA 

O Câmpus Hortolândia, além de uma área de 1668,13 m², conta com as seguintes 

instalações: 

Tipo de Instalação  Quantidade Atual 
Quantidade prevista até 

2016 
Área (m²) 

Auditório 1 2 48,92  

Biblioteca 1 1 68,35  

Instalações Administrativas 4 4 149,71  

Laboratórios 8 12 648,77  

Salas de aula 10 10 555,46  

Salas de Coordenação 4  4 107,97  

Salas de Docentes 1 1 104,76  
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O processo de implantação do câmpus é composto de 4 etapas. A 1ª etapa já foi 

concluída. Segue o mapa do câmpus: 

 

26.1 Laboratórios de informática 

Equipamento Especificação Quantidade 

Computadores 

Fabricante: HP, Modelo: ProDesk G1 SFF, Processador: Intel Core i5-4570 3.2G 6M HD 
4600 CPU, Memória: 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) BR RAM, HD: 1 TB 7200 RPM   

40 

Fabricante: HP, Modelo: Compaq 6005 Pro, Processador: QuadCore AMD Phenom II X4 
B97, 3200 MHz, Memória: 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM, Memória: 2 GB DDR3-1333 

DDR3 SDRAM, Memória Total: 4GB, Vídeo: AMD Radeon HD 6450 (512 MB), HD: 
ST500DM002-1BD142 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-III) 

20 

Fabricante: Itautec, Modelo: Infoway ST4272, Processador: QuadCore Intel Core i5-2320, 
3100 MHz, Memória: 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM, Memória: 2 GB DDR3-1333 DDR3 

SDRAM, Memória Total: 6GB, Vídeo: NVIDIA GeForce 210 (1024 MB), HD: ST31000524AS 
ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III) 

20 

Fabricante: Itautec, Modelo: Infoway ST4271, Processador: DualCore Intel Core i3-550, 
3200 MHz, Memória: 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM, Memória: 2 GB DDR3-1333 DDR3 
SDRAM, Memória Total: 4GB, Vídeo: Intel (R) HD Graphics, HD: ST500DM002-1BD142 

ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-III) 

40 

Projetores 

Projetor Epson S10+, 2600 ansi lumens, resolução de 800x600 3 

Projetor Epson W12+, 2800 ansi lumens, resolução de 1280 x 800 4 

Projetor Epson W11+, 2600 ansi lumens, resolução de 1280x800  6 

Outros 

Access point 5 

Rack 5U (rack para switch 10 
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Switch 24 portas1 Gigabit  10 

26.2 Laboratórios específicos 

 

Arquitetura de Computadores (Hardware) 

Equipamento Especificação Quantidade 

Computadores 

Intel Pentium 4 2.8 GHz, 512 MB, 80 GB (utilização em 
aulas de montagem de computadores)  

20  

Intel Core2Duo 2.8 GHz, 2048 MB, 250 GB (utilização em 
aulas de manutenção de computadores)  

10  

Kit de ferramentas 
5 Chaves Philips, 10 Pulseiras Anti-Estáticas, 2 Limpadores 

de Contato 
17 

Armários 2 Armários de Compensado e 1 de Aço 3 

Monitores Monitores LCD de diversas marcas e tamanhos 10 

Cabos de conexão 25 cabos de energia, 12 cabos de vídeo 37 

Teclados Teclados PS/2 e USB 15 

Mouses Mouses OS/2 e USB 15 

Eletrônica 

Equipamento Especificação Quantidade 

Multímetro digital 
Multímetro Digital 4 ½ dígitos, indicação de polaridade, 

indicação de bateria fraca  
4  

Multímetro digital 
Multímetro Digital 3 ½ dígitos, tensão AC 1000 V, corrente 

DC 10ª  
34  

Multímetro analógico 

Multímetro Analógico 50 kΩ/V com escalas de medidas de: 

Tensão contínua 0,1/0,5/2,5/10/50/250/1.000V (±3% do 

F.E); Tensão alternada 10/50/250/1.000V (±4% do F.E); 

Corrente contínua 50μ/2,5m/25m/0,25/10A (±3% do F.E); 

Resistência X1/X10/X100/X1K/100KΩ (±3% do C.A); Decibéis 

de –10 até +62dB (±4% do F.E); Sensibilidade 20KΩ/VDC; 

9kΩ/VAC; LI 1,5µ/150µ/15m/150mA; Hfe 1.000. 

30 

Osciloscópio digital 

Osciloscópio Digital 60MHz, duplo canal, display colorido, 

função TFT, ferramentas de medidas de sinais automáticas 

e semiautomáticas, autoajustes e configurações de 

funcionamento, memória de display, interface GPIB e USB 

com software controle das funções do osciloscópio e de 

5 
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27 ACESSIBILIDADE  

O prédio está localizado na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, s/n - Vila São Pedro - 

Hortolândia-SP - Brasil - CEP 13.183-250. O terreno possui dois níveis (altura), o acesso a partir 

da avenida ao estacionamento externo é desnivelado, sendo que o mesmo não possui uma 

entrada oficial para pedestres. Os pedestres compartilham os acessos feitos para carros, 

asfaltado. A partir do estacionamento externo, o acesso à entrada do prédio é plano, sendo 

que em sua entrada ainda no estacionamento externo, existe uma guarita com amplo portão 

e guias rebaixadas, calçadas feitas de concreto, e o piso do estacionamento interno feito de 

bloquetes que causam pequena trepidação para pessoas com mobilidade reduzida. 

A partir da guarita, o aceso ao bloco de ensino (Bloco F), se dá por meio de calçadas 

e rampa de acesso, o bloco possui dois andares. No andar inferior estão localizados os 

laboratórios de Informática, e no andar superior as salas de aula. O acesso ao andar superior 

é feito por escada com corrimãos, rampa com corrimãos e já possui infraestrutura física para 

implantação de um elevador de uso exclusivo para portadores de necessidades especiais, 

dependendo o mesmo de recurso orçamentário para que se possa fazer a licitação.  

captura de telas, parâmetros e dados em formato de 

planilha eletrônica (xls) ou similar 

Fonte de Alimentação 

Dupla simétrica com controle de saída de 0 a +-25VDC, 

controle de corrente de 0 a 5A, proteção de sobrecorrente 

com desarme e sinalização, display LCD de 31/2 dígitos. 

4 

Kit Didático de Eletrônica 

Digital 

Laboratório completo para o estudo da eletrônica digital 

incluindo: geradores de sinais, geradores de bordas, fontes 

de tensão fixa, simétrica e variável eletronicamente 

protegidas; geradores e medidores de níveis lógicos de 3 

estados, potenciômetros entre outros, ou similar. 

Alimentação em 110/220V, devidamente aterrado, conexão 

à rede conforme norma vigente. Fontes de alimentação 

bivolt automática, com saídas fixas +12V/1A, 12V/1A, 

+5V/3A e ajustável de 0 a 12V/0,5A. Todas saídas 

protegidas contra curto e sobrecorrente Todo o 

cabeamento interno emprega terminais de compressão ou 

soldados, isolados, sem emendas Bastidor e placa 

adequadamente conectados ao ponto de aterramento 

5 

Matriz de montagem 

tipo protoboard 

500 pontos de contato, com base e pés de borracha e 4 

conectores bornes tipo banana 
10 

Projetor 

Projetor multimídia de 2500 ansi lumens, com resolução 

mínima WXGA 1280x800, contraste 2.000/1. Tela de 

Projeção retrátil 

1 

Ar-condicionado Split de 18.000 BTU 1 
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O Bloco E possui um único andar térreo, onde estão localizados os laboratórios de 

Eletrônica, banheiros, cozinha, copa, Assistente de Alunos, CAE, Pátio e Serviço Sócio 

Pedagógico. Já o Bloco D, que concentra todos os demais setores administrativos, possui dois 

andares, sendo que o térreo se encontra no segundo nível do terreno. O acesso aos dois 

pavimentos do Bloco D se dá por meio de rampas com corrimão, porém estreitas. Também há 

o bloco da mecânica com dois pavimentos, térreo e mezanino, que também possui 

infraestrutura física para implantação de um elevador de uso exclusivo para portadores de 

necessidades especiais. O câmpus ainda está em obras, faltando entregar o anfiteatro. 

Internamente, o prédio possui, de forma geral, instalações que não impedem a 

mobilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais de locomoção. As áreas comuns, 

salas de aulas, corredores e portas de acesso a laboratórios e salas são amplas, com exceção 

às rampas de acesso ao bloco D. Há banheiros adaptados para portadores de necessidades 

especiais de locomoção. Os laboratórios de Informática não são adequados, mas são 

adaptáveis, podendo ser reorganizados para que sejam utilizados também por pessoas que 

possuam necessidades especiais. 

Além das questões elencadas acima, o Câmpus Hortolândia está trabalhando para se 

adequar a outras necessidades especiais, tais como visual, auditiva. Isso significa que projetos 

deverão ser elaborados visando à acessibilidade de qualquer pessoa, segundo parâmetros 

estabelecidos na NBR 9050 e nos Decretos nº 5.296/2004 e nº 7.611/2011 e Leis nº10.098 e 

nº10.048. Não é possível indicar os prazos para a realização e/ou términos das obras 

citadas, dada a questões externas que envolvem elaboração de projetos, licitações e obras 

para atender os apontamentos realizados. 

28 CERTIFICADOS E DIPLOMAS  

No curso Técnico Concomitante/Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática, fará jus ao diploma de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, o aluno 

que concluir todos os módulos e que tenha concluído o Ensino Médio. 
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