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PERFIL PROFISSIONAL/IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
Ocupação:

OPERADOR DE COMPUTADOR

CBO:

Educação

Formação Inicial e Continuada –

Carga Horária

Profissional:

Qualificação Profissional

Mínima:

Nível da

2

Qualificação:

Área Tecnológica:

Tecnologia da Informação

3172-05
160 h

Eixo

Comunicação e

Tecnológico:

Informação

Segmento
Tecnológico:

Tecnologia da
Informação Hardware

Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de
Competência

dados em sistemas computacionais, conforme procedimentos técnicos de

Geral:

qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito
à propriedade intelectual.

Requisitos de
Acesso:

 Ter Ensino Fundamental I (1º ao 5º) completo.
 15 anos completos no ato da matrícula

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na
Unidade de Competência

organização de dados em sistemas computacionais, conforme

Única

procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de
segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Preparar profissionais para desenvolver para instalar, configurar e utilizar aplicativos de escritórios,
sistemas operacionais cliente e softwares de internet, preparando profissionais para organizar a
entrada e saída de dados em sistemas de informação, de acordo com normas e procedimentos
técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) À DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

BÁSICO

N/A
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C.H DA
UNIDADE
CURRICULAR
N/A

Sistema Operacional

40 h

Ferramentas de Escritório

100 h

Ferramentas de Internet

20 h
TOTAL

C.H DO
MÓDULO
N/A

160 h
160 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Operador de Computador
Unidade Curricular:Sistema Operacional
Carga Horária: 40 h

Unidade de Competência: Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na
organização de dados em sistemas computacionais, conforme procedimentos técnicos de
qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade
intelectual.

Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à utilização e
funcionamento do sistema operacional, bem como capacidades sociais, organizativas e
metodológicas, de acordo com a área de ocupação no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
 Fundamentar conceitos e contexto histórico do
sistema computacional para distinção de
diversos tipos de computadores
 Reconhecer os conceitos de processamento de
dados
para
utilização
do
sistema
computacional.
 Reconhecer a organização e os princípios de
funcionamento do sistema
 Distinguir características e funcionalidade do
sistema computacional para comparação da
evolução do computador.
 Reconhecer periféricos do computador para
operacionalização do sistema computacional.
 Reconhecer os dispositivos e componentes
para
operacionalização
do
sistema
computacional

Sistemas Computacionais
 Fundamentos históricos
 Conceitos
 Tipos
 Características
 Funcionalidades
 Aplicabilidades
 Processamento de dados
 Periféricos de entrada e saída de dados
 Dispositivos e Componentes (tipos,
características, funcionalidades)
Sistemas Operacionais
 Tipos
 Características
 Funcionalidades
 Aplicabilidades

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Reconhecer os tipos diversos de sistemas
operacionais para instalação adequada.
 Reconhecer as características e funcionalidade
para aplicabilidade do sistema operacional.
 Reconhecer ferramentas e recursos para
utilização do sistema operacional
 Utilizar ferramentas para garantir o bom
funcionamento do sistema operacional de
acordo com suas aplicabilidades.
 Fundamentar conceitos, tipos e características
de configuração de sistema operacional para
aplicação das técnicas de configuração.
 Reconhecer ferramentas e recursos para
configuração do sistema operacional, de acordo
com sua aplicabilidade.
 Ler e interpretar normas e recomendações para
configuração e instalação do sistema
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Ferramentas e Recursos do Sistema
Operacional
 Tipos
 Características
 Funcionalidade
 Aplicabilidade
 Compactação de arquivos
Configuração do Sistema Operacional
 Conceitos
 Tipos
 Características
 Aplicabilidade

Técnicas de Configuração e Instalação
do Sistema Operacional
operacional.
 Aplicativos
Utilizar
ferramentas
e
recursos
para  Ferramentas
configuração
e
instalação
do
sistema  Recursos
operacional do computador, de acordo com sua  Formatação
aplicabilidade.
 Instalação básica de sistema operacional
Realizar formatação de disco para configuração
e instalação de sistema operacional
Atualização
e
Personalização
de
Utilizar diferentes tipos de mídia para instalação Software
do sistema operacional e aplicativos.
 Aplicativos
Utilizar
ferramentas
e
recursos
para  Ferramentas
configuração, atualização e personalização de
 Recursos
aplicativos no sistema operacional.
 Configuração

Capacidades
Sociais,
Organizativas
e Trabalho em equipe
Metodológicas
 Trabalho em grupo
(Capacidades de Gestão)
 O relacionamento com os colegas de
Sociais
equipe
 Demonstrar espírito em atividades colaborativas
 Responsabilidades individuais e coletivas
 Cooperação
Organizativas
 Demonstrar senso de organização na utilização
Organização de ferramentas e recursos
de ferramentas e recursos do sistema
do sistema operacional
operacional
 Organização de trabalho horário, ordem
de prioridade, rotinas e tempo
Metodológicas
 Selecionar métodos e técnicas de configuração
Métodos e Técnicas de Instalação e
do sistema operacional
Configuração do Sistema Operacional.
AMBIENTES
PEDAGÓGICOS,
EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:

INSTRUMENTOS,

FERRAMENTAS

 Sala de Aula

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Laboratório de Informática
 Biblioteca
Equipamentos Pedagógicos
 Kit Multimídia

Computador/Notebook
Equipamentos Operacionais

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Sistema Operacional (Windows)
 Suíte de escritório (Editor de texto,
Planilha Eletrônica e Apresentação
Eletrônica)
 Compactador de Arquivos


Material Didático

Livro Didático

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Operador de Computador
Unidade Curricular: Ferramentas de Escritório
Carga Horária: 100 h

Unidade de Competência: Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na
organização de dados em sistemas computacionais, conforme procedimentos técnicos de
qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade
intelectual.

Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à utilização de
ferramentas e recursos computacionais de escritório, bem como capacidades sociais,
organizativas e metodológicas, de acordo com a área de atuação da ocupação no mundo do
trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Capacidades Técnicas
 Reconhecer ferramentas de editor de textos
para elaboração de documentos, formatação,
configuração, personalização e correção
gramatical.
 Utilizar ferramenta e recursos de editor de
texto para produção de documentos,
formatação, configuração, personalização e
correção gramatical.
 Aplicar ferramenta e recursos de editor de
texto para inserção e configuração de objetos.

Conhecimentos

Editor de Textos
 Funcionalidades
 Ferramentas e recursos
 Formatação
 Inserções de tabelas,
objetos
 Índices
 Verificação de ortografia
 Personalização
 Impressão

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Programar recursos de edição de textos para
impressão do documento.
Utilizar ferramentas e recursos de editor de
texto para ilustração e inserção de
comentários.
Utilizar ferramentas e recursos para
construção, formatação e personalização de
tabela de dados.
Reconhecer ferramentas da planilha eletrônica
para operacionalização de tabelas de
cálculos-dados.
Reconhecer características da planilha
eletrônica para construção de tabela de
cálculos-dados.
Utilizar ferramentas e recursos da planilha
eletrônica para configuração, formatação,
personalização de tabela de cálculos-dados.
Utilizar planilha eletrônica para efetuação de
cálculos (fórmulas e funções pré-existentes).
Utilizar ferramentas e recursos da planilha
eletrônica para elaboração de gráficos.
Utilizar ferramentas e recursos da planilha
eletrônica para manipulação de tabelas.
Programar recursos da planilha eletrônica
para impressão do documento.
Reconhecer ferramentas e recursos para
operacionalização de apresentador de slides.
Utilizar
ferramentas
e
recursos
do
apresentador de slides para elaboração de
apresentações.
Utilizar
ferramentas
e
recursos
do
apresentador de slides para configuração,
formatação,
personalização
de
apresentações.
Utilizar
ferramentas
e
recursos
do
apresentador de slides para elaboração de
tabelas e gráficos, inserção de objetos.
Utilizar aplicativos de apresentador de slides
para interatividade na apresentação.
Programar recursos do apresentador de textos
para impressão do documento.

Capacidades
Sociais,
Metodológicas
(Capacidades de Gestão)

Organizativas
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Planilha Eletrônica
 Funcionalidades
 Ferramentas e recursos
 Formatação de célula
 Personalização
 Fórmulas e funções
 Gráficos
 Impressão
Apresentador de Slides
 Funcionalidade
 Ferramentas e recursos
 Regras de estruturação
 Inserção de figuras e arquivos
 Personalização
 Formatação
 Animação
 Impressão
Equipes de trabalho
 Trabalho em grupo
 Relações interpessoais
 Responsabilidades individuais
Organização
de
dados
utilizando
ferramentas e recursos da informática
 Formatação
 Estruturação
 Configuração
 Estilo
 Estética textual
 Organização de arquivos e pastas em
meio digital
 Organização da área de trabalho
Métodos e Técnicas de uso de
ferramentas e recursos de escritório
 Normas de formatação
 Regras de estruturação de dados e
informações

e

Sociais
 Demonstrar espírito em atividades colaborativas

Organizativas
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.

Página 5/ 9

Plano de Curso Não
Regulamentado - Metodologia
SENAI de Educação Profissional

FO-EP-78
Rev.: 07
11/11/20145

 Utilizar ferramentas e recursos da informática
na organização e estruturação de texto e dados
 Organizar informações em arquivos e pastas

Metodológicas
 Selecionar métodos e técnicas na utilização de
ferramentas e recursos adequados para
estruturação de
AMBIENTES
PEDAGÓGICOS,
EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:

INSTRUMENTOS,

FERRAMENTAS

 Sala de Aula
 Laboratório de Informática
 Biblioteca
Equipamentos Pedagógicos
 Kit Multimídia

Computador/Notebook
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Equipamentos Operacionais
 Sistema Operacional (Windows)
 Suíte de escritório (Editor de texto,
Planilha Eletrônica e Apresentação
Eletrônica)
 Compactador de Arquivos
 Livro Didático

Material Didático
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULO: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Operador de Computador
Unidade Curricular: Ferramentas de Internet
Carga Horária: 20 h

Unidade de Competência: Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na
organização de dados em sistemas computacionais, conforme procedimentos técnicos de
qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade
intelectual.

Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à operacionalização de
ferramentas e recursos de navegação na internet, bem como capacidades sociais, organizativas e
metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Fundamentos Técnicos Científicos

Capacidades Técnicas
 Reconhecer navegadores e suas características
para operacionalizar sistemas de internet
 Utilizar ferramentas e recursos do navegador de
internet para configuração básica de acesso a
rede
 Utilizar ferramentas e recursos para navegar
em redes de web
 Utilizar ferramentas e recursos do navegador de
internet para realização de pesquisas
 Reconhecer ferramentas e recursos de cliente
de e-mail para operacionalização do sistema
 Utilizar ferramentas e recursos do cliente de email para configuração e instalação de
aplicativos de acordo com as recomendações e
orientações
 Utilizar ferramentas e recursos do cliente de email para criação de conta
 Utilizar ferramentas e recursos do cliente de email para encaminhamento e recebimento de
anexos
 Reconhecer sistema de segurança da
informação para proteção de arquivos e
sistemas operacionais
 Utilizar ferramentas e aplicativos para proteção
de arquivos e sistemas operacionais
 Fundamentar conceitos e funcionalidade de
transações eletrônicas
 Identificar ferramentas de redes sociais para
integração de novas tecnologias e tendências
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Conhecimentos

Navegador de Internet
 Ferramentas e recursos
 Utilização de navegadores
 Sites de pesquisa
 Métodos de pesquisa
 Correio eletrônico
 Configuração
 Instalação
 Atualização
Cliente de e-mail
 Funcionalidades
 Ferramentas e recursos
 Formatação de texto (estilo de texto)
 Personalização
 Configuração
 Instalação
 Atualização
Segurança da Informação
 Antivírus
 Adware
 Spyware
 Worm
 Spybot
 Entre outros
Transações Eletrônicas
 Conceitos
 Funcionalidades
Redes Sociais
 Conceitos
 Tipos
 Características
 Funcionalidades
 Aplicabilidade

Equipes de trabalho
Capacidades
Sociais,
Organizativas
e  Trabalho em grupo
Metodológicas
 Relações interpessoais
(Capacidades de Gestão)
 Responsabilidades individuais
Sociais
Organizativas
Organização
de
dados
utilizando
 Utilizar ferramentas e recursos de navegação ferramentas e recursos de navegação
na organização dados e informações
 Definição de prioridade de busca
 Uso de ferramentas e recursos para
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Metodológicas
 Selecionar métodos e técnicas de pesquisa na
internet

FO-EP-78
Rev.: 07
11/11/20145

busca de dados
 Configuração do sistema para navegação
na rede

Métodos e técnicas de pesquisa
 Tipos de navegadores
 Tipos de sites de pesquisa e rede social
para uso profissional
 Técnicas de pesquisa (básica, média e
avançada)
AMBIENTES
PEDAGÓGICOS,
EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

INSTRUMENTOS,

FERRAMENTAS

 Sala de Aula
 Laboratório de Informática
 Biblioteca
Equipamentos Pedagógicos
 Kit Multimídia

Ambientes Pedagógicos:

Computador/Notebook
Equipamentos Operacionais
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático



 Sistema Operacional
(Windows)
 Suíte de escritório
 Compactador de Arquivos
 Navegadores WEB
 Ferramentas de e‐mail
 Ferramentas de segurança
 Ferramentas de Redes Sociais
Livro Didático

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO: (consumível)
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Quant.

01

Apagador para quadro branco

01 und

02

Bloco para rascunho com pauta com 50 folhas

20 und

03

Caneta esferográfica azul

20 und

04

Caneta esferográfica preta

20 und

05

Caneta esferográfica vermelha

10 und

06

Papel tamanho a4 com 500 folhas

07

Pasta de papelão com elástico

20 und

08

Pincel para quadro branco na cor azul

05 und

09

Pincel para quadro branco na cor preta

05 und

01 resma

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT

EM: _____/_____/________
______________________________
Responsável pela aprovação
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