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Plano de ensino (2020.2) 
 

1 Ementa 
Introdução aos sistemas de informação. Fundamentos das tecnologias da informação e 
comunicação. Hardware (componentes, tecnologia de armazenamento, tecnologia de 
entrada e saída), software (tipos, gerações) e redes de computadores. Editores de texto. 
Planilhas eletrônicas. Instalação e configuração de programas. 
 
2 Objetivos 
2.1 Geral: Conhecer e compreender os fundamentos dos sistemas de informação e das 
tecnologias da informação e comunicação. Desenvolver a capacidade de utilizar 
ferramentas de software. 
 
2.2 Específicos: 
2.2.1 Identificar os componentes de um sistema de informação 
2.2.2 Conhecer os fundamentos das tecnologias da informação e comunicação 
2.2.3 Utilizar aplicativos de software, buscando compreender a sua lógica de execução. 
 
3 Conteúdo programático  
 
3.1 Sistemas de Informação 
3.1.1 Definição 
3.1.2 Atividades dos sistemas de informação 
3.1.3 Componentes de sistemas de informação 
 
3.2 Fundamentos das Tecnologias da Informação e Comunicação 
3.2.1 Hardware de computadores 
3.2.1.1 Definição e componentes de computadores 
3.2.1.2 Tecnologias de armazenamento 
3.2.1.3 Tecnologias de entrada e saída 
3.2.2 Software 
3.2.2.1 Definição 
3.2.2.2 Software de sistemas 



3.2.2.3 Software aplicativo 
3.2.3 Redes de computadores 
3.2.3.1 Topologia de redes 
3.2.3.2 Redes locais 
3.2.3.3 Redes remotas 
3.2.3.4 Nuvem computacional 
3.2.3.5 Transmissão de dados 
 
4 Metodologia 
Aulas síncronas e assíncronas. 
 
5 Avaliação 
A média semestral será composta pelas notas nas seguintes avaliações: 
- Avaliação 1 (40%) 
- Trabalho final (40%) 
- Atividades (20%) 
Qualquer alteração no plano de ensino será discutida com antecedência. Detalhes sobre 
as provas e atividades serão fornecidas com uma semana de antecedência. A nota para 
aprovação é 6,0. Quem alcançar a média semestral entre 3,0 e 5,5 poderá realizar a 
prova de recuperação na data indicada no cronograma. Será feita uma nova média, 
entre a média semestral e a prova de recuperação, que será a nota definitiva da 
disciplina. É exigida frequência mínima de 75% nas aulas para aprovação.  
O atendimento aos alunos pode ser realizado de forma assíncrona via fórum de dúvidas 
no Moodle ou por e-mail: juliana.rabello@yahoo.com.br. 
 
*Nota importante: As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, 
compartilhar, compartilhar, comunicar ao público, transcrever, transmitir, entre outros, 
o conteúdo das aulas ou de qualquer material didático-pedagógico só é possível com 
prévia autorização. Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes 
quanto dos colegas. Não compartilhe prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de 
todos os participantes. O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará 
sujeito(a) a sanções disciplinares previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 
017/CUn/1997.  
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7 Cronograma de acordo com o Calendário Suplementar Excepcional* 
 

Aula Data Tipo de 
atividade 

Conteúdo Estratégia de 
ensino 

Atividade Plataforma Aferição de 
frequência 

C.H. 

1 04/02 Síncrona Apresentação do plano de 
ensino  

Introdução aos Sistemas de 
Informação 

Interação ao 
vivo 

Leitura do texto 
recomendado 

Moodle Acesso à 
plataforma 

2 

2 11/02 Assíncrona Introdução aos Sistemas de 
Informação 

 Leitura do texto 
recomendado 

Responder questões  

Moodle Postagem da 
atividade 

2 

3 18/02 Síncrona Fundamentos das TIC 
Histórico e evolução dos 
computadores; principais 
conceitos dessa evolução 

Interação ao 
vivo 

Leitura do texto 
recomendado 

Responder questões 

Moodle Acesso à 
plataforma/ 
postagem da 

atividade 

2 

4 25/02 Síncrona Hardware de computadores: 
definição e componentes de 

computadores tecnologias de 
armazenamento; tecnologias 

de entrada e saída 

Interação ao 
vivo 

Leitura do texto 
recomendado 

Responder questões 

Moodle Acesso à 
plataforma/ 
postagem da 

atividade 

2 

5 27/02 Assíncrona Hardware de computadores: 
definição e componentes de 

computadores tecnologias de 
armazenamento; tecnologias 

de entrada e saída 

 Leitura do texto 
recomendado 

Moodle Acesso à 
plataforma 

2 

6 04/03 Assíncrona Avaliação 1  Responder questões Moodle Postagem da 
avaliação 

2 



7 11/03 Síncrona Debate  Debate sobre 
filme/documentário 

Moodle Acesso à 
plataforma 

2 

8 18/03 Assíncrona Recursos TIC na UFSC: 
Controle Acadêmico da 

Graduação (CAGR) 

 Leitura das 
orientações; 

Identificar recursos e 
usos; 

Responder questão 
publicada no Moodle 

Moodle Postagem da 
atividade 

2 

9 25/03 Assíncrona Recursos TIC na UFSC: 
Orientação para pesquisa em 

bases de dados na BU 

Aula gravada Conhecer o 
Repositório 

Institucional UFSC e 
Portal Capes 

Moodle Acesso à 
plataforma 

2 

10 01/04 Assíncrona Software: definição, software 
de sistemas, software 

aplicativo 

Aula gravada Leitura dos textos 
recomendados  

 

Moodle Acesso à 
plataforma 

2 

11 08/04 Assíncrona Software: definição, software 
de sistemas, software 

aplicativo 

 Responder questões Moodle Postagem da 

atividade 

2 

12 10/04 Assíncrona Software: definição, software 
de sistemas, software 

aplicativo 

 Leitura do texto 
recomendado 

Moodle Acesso à 

plataforma 

2 

13 15/04 Síncrona Redes de computadores: 
topologias de redes; redes 

locais; redes remotas; nuvem 
computacional; transmissão 

de dados 

Interação ao 
vivo 

Leitura dos textos 
recomendados 

Moodle Acesso à 
plataforma 

2 

14 22/04 Síncrona Debate Interação ao 
vivo 

Debate sobre 
filme/documentário 

Moodle Acesso à 
plataforma 

2 



15 29/04 Assíncrona Elaboração do trabalho final  Leitura do texto 
recomendado 

Moodle  2 

16 06/05 Assíncrona Elaboração do trabalho final  Leitura do texto 
recomendado 

Moodle  2 

17 13/05 Assíncrona Entrega do trabalho final  Entrega da atividade Moodle Postagem da 
atividade 

2 

18 20/05 Assíncrona Recuperação  Responder questões Moodle Postagem da 
avaliação 

2 

*sujeito a alterações. 


