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Apresentação

A Educação  a  distância  –  EaD  é  uma  modalidade  educacional  pela  qual  a

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a

utilização  de  meios  e  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  com estudantes  e

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos, ou

seja, não há necessidade de estarem juntos fisicamente e sim conectados, interligados

por tecnologia de internet.

O Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática contará com uma

carga horária de 1.035h com duração aproximada de um ano e oito meses, divididos em

três módulos semestrais. Segundo o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT,

instituído e implantado pelo Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e Resolução CNE/CEB nº

03/2008,  alterados pelo Parecer  CNE/CEB nº 03/2012, de 26 de janeiro de 2012 e

Resolução  CNE/CEB nº  04/2012,  de  6  de  junho de  2012,  o  curso  de  Técnico  em

Manutenção e Suporte em Informática se encontra no Eixo Tecnológico: Informação e

Comunicação. Os profissionais em educação para atender ao curso são selecionados

através de Edital Público como bolsista/FNDE em regime de 20h semanais.

Os candidatos ao curso serão selecionados através edital público, em processo

seletivo para egressos do ensino médio, que poderá ser realizado semestralmente ou

anualmente,  conforme  deliberação  do  corpo  gestor  da  instituição.  O  regime  de

matrícula será modular. 

O curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática está vinculado ao

Campus Palmas, localizado na AE 310 SUL, Avenida NS-10 esquina com LO-05, s/n,

Plano Diretor Sul – Palmas/TO. CEP 77021-090.

A Matriz  Curricular  de  Referência  para  o  Curso  Técnico  em Manutenção e

Suporte em Informática foi estruturada abordando as competências profissionais gerais

do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação abordando temas de:  Arquitetura de

computadores;  Sistemas  operacionais;  Infra-estrutura  de  informática;  Redes  de

computadores; Aplicativos comerciais; dentre outros. 

O Técnico em Manutenção e Suporte em Informática é o profissional apto a

realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva  de  equipamentos  de  informática,

identificando os principais  componentes  de um computador  e suas funcionalidades;
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identificar  ainda  as  arquiteturas  de  rede  e  analisar  os  meios  físicos,  dispositivos  e

padrões de comunicação; avaliar a necessidade de substituição ou mesmo atualização

tecnológica  dos  componentes  de  redes;  instalar,  configurar  e  desinstalar  programas

básicos,  utilitários  e  aplicativos.  O  profissional  realiza  procedimentos  de  becape  e

recuperação de dados podendo atuar em empresas públicas e privadas bem como gerir

seu próprio negócio, devendo atuar com ética profissional, sustentabilidade, iniciativa

empreendedora,  responsabilidade  social  e  domínio  do  saber-fazer,  do  saber-ser,  do

saber-saber e do saber-conviver. Com formação crítica e consistente em sua atuação

profissional  revelando  habilidades  de  comunicação  e  de  trabalho  em  equipes

multidisciplinares.  Aplica e respeita  as normas de proteção e de prevenção ao meio

ambiente, higiene e segurança no trabalho. 

Nesse sentido, a organização curricular agrega competências profissionais com

as novas tecnologias,  de forma a desenvolver a autonomia para enfrentar diferentes

situações com criatividade e flexibilidade, requeridas em um mercado competitivo que

absorve profissionais multifuncionais.  
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IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - CAMPUS 
PALMAS
CNPJ: 10.742.006/0003-50
ENDEREÇO: AE 310 SUL, Avenida NS-10 esquina com LO-05, s/n, Plano Diretor Sul
– Palmas/TO. CEP 77021-090
TELEFONE: 63 3236 4005 / FAX: 63 3236 4009
E-MAIL: palmas@ifto.edu.br
DIRETOR GERAL: OCTAVIANO SIDNEI FURTADO
TELEFONE: 63 9213 4261
E-MAIL: octafurtado@ifto.edu.br

DADOS DO CURSO
ÁREA DE CONHECIMENTO / EIXO TECNOLÓGICO
CNPq: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
MEC/SETEC: EIXO TECNOLOGICO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
NÍVEL: MÉDIO 
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
MODALIDADE: (    ) PRESENCIAL            (  X  ) DISTÂNCIA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 1.035 horas
DURAÇÃO DO CURSO: TRÊS SEMESTRES
PERIODICIDADE: SEMESTRAL
REGIME DE OFERTA: SEMESTRAL OU ANUAL
REGIME DE MATRÍCULA: MODULAR
NÚMERO DE VAGAS ANUAIS OFERTADAS: VER QUADRO ABAIXO
TURNO (S): NÃO SE APLICA

Número de Polos para Atendimento
O curso poderá atender até 6 polos de apoio presencial simultaneamente, listados abaixo.
Número de estudantes
Até 50 estudantes por polo
Número total de estudantes possíveis
300 estudantes
Número total de estudantes previstos para implantação do projeto
205 estudantes

POLOS VAGAS

Gurupi 35

Alvorada 30

Dianópolis 30

Taguatinga 30

Pedro Afonso 30

Colinas 50
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1 Justificativa

Pode-se  dizer,  sem  exagero,  que  o  cenário  atual  da  área  de  informação  e

comunicação se caracteriza,  fundamentalmente,  pela computação invadindo todos os

setores da sociedade. Ela está presente no comércio, na indústria, na área financeira, na

área da saúde, na área do ensino e até na vida privada das pessoas.

Trata-se de um caminho que se impõe e que cativa de tal maneira, que, uma vez

que a informática se estabelece difícil fica se ver privado dela. 

Paradoxalmente,  aliado  a  esta  situação,  verifica-se  a  extrema  carência  de

profissionais  adequadamente  qualificados,  tanto  nas capitais,  quanto principalmente,

nos  interiores,  para  permitir  que  a  informática  se  instale  de  maneira  tranquila  e

adequada.

O  desenvolvimento  e  disseminação  da  Informática,  como   processo   de

armazenamento e difusão de dados e informações, levou a um amplo debate sobre suas

consequências nas formas de organização da produção e do trabalho. Segundo muitos

autores, o mercado de trabalho no Brasil vem passando por modificações profundas,

especialmente a partir da década de 90, em função dos novos paradigmas tecnológicos

trazidos pela informatização, causando mudanças tanto na dimensão da demanda por

trabalho, quanto no perfil profissional a ela adequado.

As  transformações  trazidas  pela  informática  definem  o  surgimento  de  uma

“Nova  Economia”  que  já  não  se  restringe  à  racionalização  de  procedimentos  de

trabalho, típica da produção industrial, mas por sua ampla aplicabilidade em todas as

esferas de atividades.

A informática representa a principal área de ciência e tecnologia sobre a qual

repousa essa nova sociedade, a sociedade digital, e a nova ordem econômica mundial,

constituindo por isso ferramenta fundamental para o desenvolvimento na chamada era

do conhecimento. 

A escola exerce papel fundamental  para essas mudanças, colaborando com a

sociedade no sentido de formar pessoal qualificado de forma a suprir essa deficiência.

Consciente dessa realidade, o Governo de Tocantins, no seu papel de promotor

das condições para desenvolvimento local, vem definindo e conduzindo uma política de

informática  para  todo  o  Estado,  fixando  bases  para  o  desenvolvimento  de  uma
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sociedade digital includente, permitindo romper-se o ciclo de subdesenvolvimento que

compromete a qualidade  de  vida  de  grande  parte  dos  tocantinenses e  inserindo o

Tocantins na nova ordem de um mundo digital.

O modelo  de informática  proposto pelo Estado reúne Governo e  Sociedade,

define seus campos e formas de interação e articulação, buscando com isto, ganhos de

escala e sinergia para o desenvolvimento de empreendimentos públicos e privados da

era do conhecimento contribuindo para a promoção do desenvolvimento educacional,

social e econômico.

Num estado de dimensões tão grande como o Tocantins, com mais de 800 km

de extensão, uma área de, aproximadamente, 277.620 km² e 139 municípios, uma das

soluções  mais  eficientes  para  diminuir  o problema da falta de formação adequada do

capital humano no estado é a utilização da educação a distância. Essa modalidade de

ensino  e  aprendizagem  vem  crescendo  no  país  nos  últimos  anos,  graças  à

disponibilização de uma infra-estrutura tecnológica indispensável para a oferta local de

educação de qualidade em todos os níveis, visando atender às carências educacionais

dos jovens e adultos.  Rompidos os limites  geográficos pelos métodos e técnicas da

educação a distância, esses jovens e adultos poderão beneficiar-se em prazo mais curto

do  que  poderia  ser  proporcionado  por  investimentos  no  sistema  local  do  ensino  e

aprendizagem presencial. Dessa forma, poderão obter mais rapidamente os benefícios

individuais e sociais que sua melhor formação poderá proporcionar.

A educação profissional a distância vem ganhando adeptos, principalmente após

a publicação do Decreto nº 5.622 de 19/12/2005 que regulamentou o art.80 da LDB, o

qual trata da oferta de cursos na modalidade de educação a distância para todos os

níveis de ensino, mudando e inovando o conceito de educação a distância como uma

forma  de  ensino  que  possibilita  a  auto-aprendizagem  (modelo  instrucionista)  pelo

modelo construtivista .A EAD firma-se como  uma  “modalidade  educacional  em que

a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a

utilização  de  meios  e  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  com  estudantes

e professores desenvolvendo atividades educativas  em lugares ou tempos diversos”,

dando um  novo  formato  a  essa  metodologia  de  ensino.  O professor passa a  ser

peça fundamental  não  só  no  planejamento  e  na  elaboração  de  recursos  didáticos

como também durante todo o processo do ensino e aprendizagem.

Tendo em  vista  a  influência  desta  instituição  de  ensino  na  comunidade

externa e as exigências da sociedade moderna, que busca sólida formação tecnológica,
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o IFTO vem  apostando  nessa  modalidade  de  ensino  como  forma  alternativa  de

ampliar  o  número  de  vagas  da  instituição  e  de  capilarizar  suas  ações  no  interior

do Tocantins, com a finalidade de atender à nova política do ensino técnico proposta

pelo  Ministério  da  Educação.  Assim,  propõe-se  a  oferta  do  Curso  Técnico  em

Manutenção  e  Suporte  em  Informática  que  vem ao  encontro  das  expectativas  da

comunidade tocantinense, que necessita de profissionais habilitados e capacitados nesta

área.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Formar profissionais aptos a exercerem atividades de manutenção e suporte em

informática, através do desenvolvimento de competências profissionais necessárias à

permanente  aquisição  de  aptidões  para  a  vida  social  e  produtiva,  promovendo  a

transição entre a vida escolar e o mundo do trabalho.

2.2 Objetivos Específicos

 Possibilitar o domínio de recursos tecnológicos específicos que conduzam à

inserção qualificada no mundo do trabalho e no processo de formação;

 Desenvolver competências para  realizar manutenção preventiva e corretiva de

microcomputadores, montando, desmontando  e identificando os principais

componentes de microcomputadores;

 Desenvolver competências para projetar, instalar, configurar e dar suporte

técnico redes de computadores para pequenas  e  médias  empresas  e residências;

 Desenvolver competências para instalar, desinstalar e configurar programas de

computadores básicos, utilitários e aplicativos;

 Formar profissionais capazes de prestar consultoria, dar suporte técnico à

usuários   na   aquisição  de   equipamentos  e   programas  de   computadores   e

empreender negócios na área de informação  e comunicação, com visão

empreendedora para desbravar nichos de mercado. 

 Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva  de  equipamentos  de  informática,

identificando os principais componentes de um computador e suas funcionalidades.
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 Identificar as arquiteturas de rede e analisar meios físicos, dispositivos e padrões

de comunicação. 

 Avaliar  a  necessidade  de  substituição  ou  mesmo  atualização  tecnológica  dos

componentes de redes.

  Instalar, configurar e desinstalar programas básicos, utilitários e aplicativos.

 Realizar procedimentos de becape e recuperação de dados.

3 Requisitos de Acesso

O  acesso  ao  curso  será  garantido,  em  primeira  instância,  aos  candidatos

aprovados  e  classificados  em processo  seletivo,  que  poderá  ser  realizado

semestralmente ou anualmente, conforme deliberação do corpo gestor da instituição.

A publicação do processo seletivo será feita pelo site do IFTO, pelos meios de

comunicação existentes no Estado e por meio de folders, cartazes etc. Através dessas

formas, os candidatos poderão também tomar conhecimento do curso, vagas, objetivos,

inscrições e de informações como cidade, local, data, horário da prova, divulgação dos

resultados e convocação para matrícula.

3.1 Pré-requisito para o ingresso

O  candidato  ao  curso  deverá  ser  egresso  do  ensino  médio,  conforme

organização didático-pedagógica da instituição de ensino da distância e estabelecida no

edital de seleção, além de apresentar toda a documentação exigida no edital conforme

legislação vigente.

3.2 Regulamentação do processo seletivo

Cada  processo  seletivo  semestral  ou  anual  será  regulamentado  por  seu

respectivo edital de seleção, determinando a forma de acesso, a forma dos exames, os

pesos  e  pontos  de corte,  as  ações  afirmativas,  vagas  e  polos  de apoio  presencial  e

demais procedimentos e normas a serem regulamentadas desde o ato da inscrição até a

matrícula dos classificados.  As ações afirmativas serão previstas em edital.
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4 Perfil Profissional do Egresso

“O Técnico em Manutenção e Suporte  em Informática é o profissional  com

visão sistêmica do papel  da informação e comunicação na sociedade,  que atua de

forma independente e inovadora, acompanhando a evolução da sua profissão. Possui

conhecimento  de  dinâmica  organizacional  podendo  atuar  em  empresas  públicas  e

privadas  bem  como  gerir  seu  próprio  negócio.  Atua  com  ética  profissional,

sustentabilidade,  iniciativa  empreendedora  responsabilidade  social  e  domínio  do

saber-fazer, do saber-ser, do saber-saber e do saber conviver. É crítico e consistente

em sua atuação profissional revelando habilidades de comunicação e de trabalho em

equipes multidisciplinares. Aplica e respeita as normas de proteção e de prevenção ao

meio ambiente, higiene e segurança no trabalho. É um profissional com conhecimentos

em  planejamento  e  implementação  de  sistemas  de  informação  e/ou  comunicação.

Conhece softwares e hardwares bem como a arquitetura básica de equipamentos de

informática e/ou comunicação para instalar, configurar e manter softwares diversos.”

(Currículo Referência para o sistema e-Tec Brasil, 2011)

O estudante que concluir com êxito as componentes curriculares de todos os

módulos estará apto a:

 realizar montagem, desmontagem, manutenção técnica preventiva e corretiva em

microcomputadores;

 projetar, instalar, configurar e dar suporte técnico à redes de computadores (ponto-

a-ponto)  para  empresas  de  pequeno  e  médio  porte  e  em  residências.  prestar

consultoria e suporte técnico a usuários na instalação, desinstalação, configuração

de programas de computadores (básicos, aplicativos e utilitários) e na aquisição de

equipamentos de informática;

 empreender negócios na área de informação e comunicação.

5 Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas

As componentes curriculares terão seus planos de ensino desenvolvidos pelos

docentes  contratados  em edital  público,  levando em consideração  as  competências,
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habilidades  e  bases  tecnológicas  descritas  abaixo,  devendo  ser  acompanhados  e

supervisionados pelo coordenador do curso.

 5.1 Competências

Segundo  o  Currículo  Referência  para  o  sistema  e-Tec  Brasil  (2011),  as

competências do Técnico em Manutenção e Suporte em Informática se dividem em

dois  grupos,  Competência  Comportamental-Atitudinal  e  Competência  Técnica-

Cognitiva.

A Competência Comportamental-Atitudinal abrange:

 usar  diferentes  possibilidades  de  aprendizagem  mediada  por  tecnologias  no

contexto do processo produtivo e da sociedade do conhecimento, desenvolvendo e

aprimorando  autonomia  intelectual,  pensamento  crítico,  espírito  investigativo  e

criativo;

 atuar social e profissionalmente de forma ética e empreendedora;

 entender e valorizar a leitura como um objeto cultural que promove a inserção no

mundo do trabalho;

 valorizar e respeitar as variações linguísticas compreendendo-as na dimensão his-

tórico-cultural;

 valorizar a língua como marca identitária dos sujeitos e como objeto que possibilita

a interação dos indivíduos nas organizações;

 possuir visão contextualizada da informação e comunicação em termos políticos,

econômicos, sociais, culturais e ambientais;

 atuar de forma a melhorar as condições de trabalho dos usuários preservando o

meio ambiente;

 possuir visão crítica e consistente sobre o impacto de sua atuação profissional na

sociedade;

 ser inovador e eficiente na solução de problemas;

 ser cooperativo e atuar em equipes multidisciplinares;

 ter bom relacionamento interpessoal;

 buscar  formação  continuada  em sua  área  de  atuação,  facilitando  o  acesso  e  a

disseminação do conhecimento.
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A Competência Técnica-Cognitiva abrange:

 compreender os conceitos de EaD e suas características básicas; 

 conhecer e compreender a dinâmica do ambiente virtual e suas diferentes interfaces;

 compreender a língua portuguesa e suas técnicas de comunicação oral e escrita; 

 conhecer e diferenciar as variantes linguísticas adequadas a cada contexto da situa-

ção real de comunicação oral e escrita; 

 conhecer os fundamentos da língua inglesa; 

 compreender e se comunicar no idioma inglês de forma a atender as demandas es-

pecíficas na área de atuação profissional; 

 conhecer as relações entre os aspectos técnicos, sociais, econômicos, legais e éticos

de sua formação; 

 compreender e estabelecer relação entre as condições do trabalho com a saúde do

trabalhador e com o meio ambiente; 

 compreender a dinâmica das relações interpessoais produzidas no ambiente de tra-

balho; 

 compreender o correto funcionamento dos equipamentos e  softwares dos sistemas

de informação e comunicação; 

 conhecer técnicas, comandos, estruturas de controle e armazenamento para o desen-

volvimento de algoritmos; 

 conhecer meios físicos, dispositivos, padrões e protocolos de comunicação; 

 conhecer documentação técnica de sistemas de informação e comunicação; 

 conhecer sistemas operacionais, seus serviços, funções, ferramentas e recursos; 

 conhecer e compreender as necessidades dos usuários em relação a treinamento e

suporte; 

 identificar oportunidades de negócio no eixo de informação e comunicação; 

 conhecer as normas básicas de segurança para instalação e configuração de disposi-

tivos e equipamentos de informática; 

 conhecer dispositivos periféricos, componentes do computador e o relacionamento

entre eles; 

 analisar  e  dimensionar  as  necessidades  das  organizações  em relação  ao  uso  de

softwares e equipamentos de informática e/ou comunicação; 

 conhecer o funcionamento de sistemas digitais;
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 identificar problemas em elementos internos e externos ao computador;

5.2 Habilidades

Segundo  o  Currículo  Referência  para  o  sistema  e-Tec  Brasil  (2011),  as

habilidades do Técnico em Manutenção e Suporte em Informática são:

 utilizar adequadamente as interfaces do ambiente virtual, sistemas operacionais e

aplicativos; 

 utilizar  o  ambiente  virtual  de  ensino-aprendizagem  para  argumentar,  discutir  e

expressar opiniões com clareza e coerência lógica; 

 expressar ideias de forma clara empregando técnicas de comunicação apropriadas a

cada situação; 

 aplicar  a  variante  linguística  adequada  a  cada  contexto  de  situação  real  de

comunicação oral e escrita; 

 fazer uso apropriado das normas gramaticais da variante em determinado contexto

de comunicação; 

 utilizar  ferramentas  instrumentais  na  leitura  de  textos  específicos  da  área

profissional em língua inglesa; 

 utilizar as estruturas básicas da língua inglesa para se expressar operacionalmente; 

 utilizar com ética os recursos disponibilizados pela informática; 

 desenvolver ações no âmbito da informática que contribuem para o fortalecimento

da sociedade; 

 utilizar  recursos  com  intuito  de  promover  a  privacidade  e  a  propriedade  das

informações; 

 aplicar  a legislação e as normas referentes  ao processo,  à qualidade,  à saúde,  à

segurança no trabalho e ao meio ambiente; 

 utilizar adequadamente os recursos de hardware e software de computadores; 

 utilizar  técnicas,  comandos,  estruturas  de  controle  e  armazenamento  para  o

desenvolvimento de algoritmos; 

 utilizar adequadamente componentes e ferramentas de redes de computadores; 

 utilizar protocolos de comunicação; 

 interpretar  e  aplicar  corretamente  as  normas  e/ou  informações  contidas  em

documentação técnica de sistemas de informação e comunicação; 
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 preparar relatórios técnicos de procedimentos e atividades; 

 utilizar sistemas operacionais, seus serviços, funções, ferramentas e recursos; 

 realizar treinamentos e dar suporte aos usuários; 

 montar e desmontar computadores com eficiência e segurança; 

 fazer  conexões  entre  computadores  e  dispositivos/equipamentos  de  redes  de

computadores; 

 instalar  e  configurar  computadores  e  seus  periféricos  utilizando  softwares e

ferramentas de montagem e conexão de suas partes, interpretando orientações de

manuais; 

 selecionar e instalar programas de acordo com as necessidades dos usuários; 

 corrigir problemas em elementos internos e externos ao computador; 

 elaborar  e/ou  aplicar  soluções  para  corrigir  falhas  no  funcionamento  dos

computadores, periféricos e softwares.

5.3 Bases Tecnológicas

Segundo o Currículo Referência para o sistema e-Tec Brasil (2011), as Bases

Tecnológicas do Técnico em Manutenção e Suporte em Informática são:

 Modalidade de Educação a Distância (EaD); 

 Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) ;

 sistemas operacionais; 

 aplicativos;

 ferramentas de comunicação; 

 leitura, interpretação e redação de textos; 

 variantes da língua no contexto de situação comunicativa; 

 normas linguísticas; 

 leitura e interpretação de textos técnico-científicos em inglês; 

 vocabulário técnico em inglês; 

 processador de textos; 

 planilha eletrônica;

 software de apresentação; 

 sistemas de informação; 

 arquitetura básica de computadores; 
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 hardware e software;

 representação de dados; 

 segurança no trabalho, saúde e meio ambiente; 

 empreendedorismo; 

 ética profissional; 

 legislação em informação e comunicação; 

 lógica de programação; 

 linguagem de programação; 

 transmissão e comunicação de dados; 

 funcionamento dos componentes internos dos computadores; 

 eletricidade básica; 

 sistemas numéricos; 

 eletrônica básica; 

 eletrônica digital; 

 instalação elétrica e aterramento; 

 relacionamento interpessoal; 

 arquiteturas de redes de computadores; 

 meios físicos de transmissão de dados; 

 dispositivos e padrões para comunicação entre computadores e periféricos; 

 aplicativos utilitários e de segurança; 

 sistemas numéricos decimais, binário, octal e hexadecimal;

 operação de instalação e desinstalação de programas; 

 princípios de funcionamento e características dos equipamentos externos e internos;

 conexão física e instalação de programas para equipamentos externos e internos; 

 procedimentos de segurança para instalação de equipamentos externos e internos ao

computador; 

 procedimentos para instalação de programas; 

 programas antivírus; 

 programas de cópia de segurança.

Incluem-se  aqui,  as  bases  educacionais  necessárias  à  formação  cidadã,

atendendo  a  legislações  específicas,  de  relações  étnico-raciais,  educação  especial,

educação ambiental e educação para o envelhecimento da população:
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 temáticas voltadas para a cultura e história afro-brasileira, africana e indígena;

 Educação para as Relações Étnico-Raciais – ERER;

 temáticas voltadas para o processo de envelhecimento,  respeito e valorização ao

idoso;

 temáticas voltadas para o respeito à pessoa com necessidades específicas;

 educação ambiental.

6 Organização Curricular

A carga horária total da habilitação técnica especificada, neste Plano de Curso,

atende  ao  mínimo  proposto  no  Currículo  Referência  para  o  Sistema  e-Tec  Brasil

(2011).

A carga horária total  da  habilitação  Técnica  em  Manutenção  e  Suporte  em

Informática  a  distância  será  de  1.035  horas,  mesclando  teoria  e  prática  em  suas

componentes curriculares.

A carga horária do Plano de Curso Técnico a distância será integralizada em 03

módulos, o que corresponde a aproximadamente 18 meses de curso. O limite máximo

para integralização atenderá a legislação vigente. Após o prazo concebido por Lei o

estudante terá que se submeter a novo processo seletivo, caso deseje concluí-lo.

Conforme o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos a organização curricular

dos cursos do eixo informação e comunicação contemplam:

estudos sobre ética, raciocínio lógico, empreendedorismo, normas técnicas e
de  segurança,  redação  de  documentos  técnicos,  educação  ambiental,
formando  profissionais  que  trabalhem  em  equipes  com  iniciativa,
criatividade e sociabilidade.

Dessa  forma,  o  Curso  Técnico  em  Manutenção  e  Suporte  em  Informática
desenvolverá em seus conteúdos os seguintes temas gerais e específicos do Eixo e do
Curso:

a) Gerais do Eixo

TEMAS GERADORES DO EIXO COMPONENTES
Ética Constará em Ética Profissional
Raciocínio lógico Constará em Raciocínio Lógico
Empreendedorismo Constará em Empreendedorismo
Normas técnicas e de segurança Constará em Segurança, Meio Ambiente

e Saúde.
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Redação de documentos técnicos Constará  na  ementa  de  Português
Instrumental.

Educação ambiental Constará em Segurança, Meio Ambiente
e Saúde.

Iniciativa, criatividade e sociabilidade  Constará  em Ética Profissional.

b) Específicas do curso:

TEMAS GERADORES DO CUR-
SO

COMPONENTES

Arquitetura de computadores Constará  em  Arquitetura  de
Computadores

Sistemas operacionais Constará em Sistemas operacionais
Infra-estrutura de informática Será abordado em: Projeto de Redes de

Computadores
Redes de computadores Constará em Redes de computadores
Aplicativos comerciais Constará em Empreendedorismo.

 
A educação brasileira tem como um dos seus objetivos socializar orientações

para subsidiar uma formação contínua, tendo como eixo a questão da diversidade na

escola – que se manifesta de múltiplas formas e situações e que, por muito tempo, na

história universal e local, fora ignorada ou, até mesmo, violada na esfera do direito e

respeito à dignidade humana. 

Para tentar mudar esse quadro histórico de exclusão foram criadas Legislações

especificas para cada situação, por isso o Curso Técnico em Manutenção e Suporte

em Informática desenvolverá em seus conteúdos os seguintes temas  legais:

   

a) Legislação conexa/transversal/correlata:

TEMAS GERADORES COMPONENTES
Lei  10.639/2003  e  11.645/2008,  Resolu-
ção  CNE/CP  nº  1,  de  17  de  Junho  de
2004. 
Educação para as relações etnicorraciais

  Constará  em Ética  Profissional  e será
tratada de forma transversal.

A Lei  nº  10.741/03  (Estatuto  do  Idoso)
Art. 22 - Sobre envelhecimento

 Constará  em  Ética  Profissional  e  será
tratada de forma transversal.

Lei nº 9.394/96, no 
Título que trata da Educação Especial.

 Constará  em  Ética  Profissional  e  será
tratada de forma transversal.

Lei nº 9.795/99 e demais legislação ambi-   Constará em Segurança, Meio Ambiente
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entais. e  Saúde  e  será  tratada  de  forma
transversal.

Lei  nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Educação para o trânsito

  Constará em Segurança, Meio Ambiente
e  Saúde  e  será  tratada  de  forma
transversal.

Lei nº 11.947/2009 – Educação Alimentar
e nutricional no processo de ensino-apren-
dizagem, que perpassa pelo currículo es-
colar, abordando o tema alimentação e nu-
trição  e  o  desenvolvimento  de  práticas
saudáveis de vida na perspectiva da segu-
rança alimentar e nutricional,

  Constará em Segurança, Meio Ambiente
e  Saúde  e  será  tratada  de  forma
transversal.

Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de
009, que aprova o Programa Nacional de
Direitos Humanos – PNDH-3, e dá outras
providências.
Sobre  Educação  e  respeito  aos  Direitos
Humanos.

 Constará  em  Ética  Profissional  e  de
forma Transversal.

6.1 Matriz curricular

O  currículo  do  curso  será   organizado   em   módulos,   distribuídos   em

componentes curriculares, de forma a assegurar a flexibilidade curricular e a aceleração

de estudos e a observância dos pré-requisitos existentes na área de atuação do curso. A

carga horária do curso será percorrida em um ano e meio dividida em três módulos

subsequentes.

MÓDULO COMPONENTE CURRICULAR CH (horas)
MÓDULO I

(Parte I)

Ambientação em Educação a Distância 45

Subtotal 1 45

MÓDULO I

(Parte II)

Português Instrumental 30

Inglês Instrumental 30

Ética Profissional 30

Programas Aplicativos 60

Fundamentos de Informática 30

Lógica de Programação 60

Subtotal 2 240

Subtotal Módulo I 285
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MÓDULO COMPONENTE CURRICULAR CH (horas)
MÓDULO II Redes de Computadores 60

Arquitetura de Computadores 60

Sistemas Operacionais 60

Empreendedorismo 30

Segurança, Meio Ambiente e Saúde 30

Montagem e Manutenção de Computadores 90

Softwares Utilitários 30

Subtotal Módulo II 360

MÓDULO III Eletrônica Digital 60

Eletricidade 60

Eletrônica Linear 60

Suporte ao Usuário 30

Administração de Sistemas Operacionais 90

Projeto de Redes de Computadores 90

Subtotal Módulo III 390

TOTAL DOS MÓDULOS 1.035 horas

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 0

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 0
TCC 0

PROJETO INTEGRADOR 0
CARGA HORÁRIA TOTAL 1.035 horas

Obs.: CARGA HORÁRIA TOTAL EM HORAS RELÓGIO

6.2 Quadro Resumo da Matriz curricular
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6.4 Fluxograma do curso/Itinerário Formativo
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Módulo I
SEM CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA

285 horas

Módulo II
SEM CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA

360 horas

Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática - 1035 horas

Módulo III
SEM CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA

390 horas



6.5 Metodologia

As componentes curriculares de cada módulo serão distribuídas de forma que

sejam oferecidos até 03 componentes curriculares de forma concomitante. A duração de

cada componente  curricular  dependerá  de sua  carga  horária.  Em média,  uma carga

horária  de  30  horas  será  oferecida  em  15  dias.  Dessa  forma,  é  previsto  para  os

estudantes uma dedicação diária de, no mínimo, 2 horas de estudos e desenvolvimento

de  atividades  programadas.   Durante  o  período  de  integralização  dos  componentes

curriculares   os  professores  e  tutores  a  distância   trabalharão  os  conteúdos  das

componentes curriculares através de material didático impresso e digital, vídeos-aula,

conteúdos animados, videoconferência e encontros  presenciais  para  realização  de

práticas   laboratoriais.   Será  utilizado  um  ambiente  virtual  para  distribuição  de

conteúdos digitais,  compartilhamento  de informações,  socialização de conhecimento

através  de  fóruns  de  discussão,  troca  de  comunicação  tanto  síncrona  (chat)  como

assíncrona  (mensagem),  desenvolvimento  de  atividades  didáticas  como  suporte  e

avaliação da aprendizagem visando diagnosticar possíveis  falhas  e  recuperação  da

aprendizagem   durante   o   processo   de   ensino   e  aprendizagem.  Além  disso,

obrigatoriamente, ao final de cada componente curricular os alunos serão  submetidos

a  exames  presenciais,  conforme  determina  a  organização didática do IFTO e a

legislação  vigente.  Durante  todo  o  processo  os  professores  e  tutores  procurarão

desenvolver no aluno uma autonomia no seu processo de aprendizagem.

Uma componente curricular  surge do trabalho do professor conteudista  e do

professor formador.

O professor conteudista seleciona o conteúdo conforme a ementa do curso e

sistematiza materiais destinados a atenderem objetivos educacionais, e de especialistas

em tecnologia  educacional  -  que  atuam,  assessorando aos  professores  conteudistas,

orientando-os, e realizando a revisão e editoração dos materiais.

A componente curricular usa um conjunto de estratégias, recursos e elementos

pedagógicos e tecnológicos combinados e  são  voltados  para  as  necessidades  de

aprendizagem.

A etapa de desenvolvimento dos materiais  prevê a elaboração dos conteúdos

propriamente ditos. É nesta etapa que o professor conteudista vai construir os materiais
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da componente curricular, orientado conforme os  objetivos  específicos  definidos pela

ementa,  o  programa  que  preparou,  as  estratégias  que  irá  utilizar  e,  claro,  a  sua

subjetividade como autor.

O professor formador, para ministrar uma componente curricular, deve  atender

à orientação da coordenação pedagógica.

Os  conteúdos  a  serem  trabalhados  em  cada  componente  curricular  serão

distribuídos  em  20  unidades  didáticas  distribuídas  em  3  módulos.  Cada  módulo

corresponderá a um (1) módulo semanal. Algumas componentes curriculares poderão

ser oferecidas de forma concomitante.

Em EAD o modelo de componente curricular a ser oferecido necessitará contar

com:  material  de  referência  (impresso),  material  e  atividades  digitais  que  serão

apresentados em um ambiente virtual de aprendizagem, aulas e práticas de laboratório

ministradas  durante  encontros  presenciais  ou  virtuais,  que  poderão  ser  realizadas

através de vídeoaula (DVD) ou videoconferência.

Em EAD para padronizar e garantir a qualidade, uma vez que os materiais da

componente curricular estiverem elaborados, eles passarão por um processo de revisão

em design instrucional e linguagem, e depois serão encaminhados para editoração web

e gráfica, sendo que a cada etapa receberão aprovação do professor conteudista, para

finalmente serem publicados.

Na estruturação de uma componente curricular será utilizado um processo de

trabalho que contemple as etapas de definição dos objetivos,  programa, seleção das

estratégias e recursos, desenvolvimento dos materiais.

Os objetivos de uma componente curricular são pontos-chave para o sucesso do

projeto e devem ser  definidos  com  muita  clareza  e  objetividade,  em  concordância

com  a orientação do curso como um todo, e orientados para o valor que irão agregar

quando efetivados.

Serão disponibilizadas na forma impressa e na web para os estudantes um guia

(Manual do Aluno) com as orientações gerais sobre o curso, a organização didática e as

normas  acadêmicas,  o  processo  de  avaliação  do  desempenho  da  aprendizagem,  as

orientações para  o  seu  estudo,  a  relação  e  localização  dos  Polos  de  Atendimento

Presencial  (PAP)  e  a  estrutura  organizacional  do  IFTO  Campus Palmas  e  da

Coordenação de EAD.
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Além  disso,  será  disponibilizado  na  web,  um  guia  contendo  os  conteúdos

(módulos,  componentes  curriculares  etc.)  do  curso  para  que  os  estudantes  possam

acompanhar toda estrutura curricular do curso.

No Polo de Apoio Presencial e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o

estudante terá acesso a uma equipe de tutores e professores, que irá auxiliá-lo durante o

desenvolvimento  das  componentes  curriculares,  tanto  por  meio  dos  encontros

presenciais,  como  por  intermédio  de  fórum  de  discussões,  entre  outros  recursos

disponíveis.  A interligação  de computadores  em rede possibilita  a  formação de um

ambiente  virtual  de  ensino  e  aprendizagem,  permitindo  a  integração  dos  conteúdos

disponíveis em outras mídias, além de permitir a interatividade, a formação de grupos

de estudo,  a  produção colaborativa  e a  comunicação entre  professor  e  estudantes  e

desses entre si.

Utilizar-se-á  também,  materiais  didáticos  impressos  como um dos  principais

meios de socialização do conhecimento e de orientação do processo de aprendizagem,

articulados com outras mídias: telefone, fax e ambiente virtual.

O  conteúdo  audiovisual  utilizado  no  curso  está  relacionado  com o  material

impresso  e  com  o  ambiente  virtual,  permitindo  a  expansão  e  o  detalhamento  dos

conceitos  abordados.  A integração  das  mídias  é  realizada  com o  uso  do  Ambiente

Virtual de Aprendizagem MOODLE, o qual permite o armazenamento, a administração

e a disponibilização de conteúdos no formato Web. 

A avaliação ocorre nos polos por meio de provas presenciais realizadas

na mesma data  e horário para todos os estudantes.  A aplicação dessas avaliações  é

realizada pelos professores e/ou tutores presenciais.

6.6 Estágio Curricular Supervisionado

Não se aplica

6.7 Atividades Complementares

Não se aplica

6.8 TCC

Não se aplica
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6.9 Projeto Integrador

Não se aplica

Observação: nos  casos  em que  o  estudante  por  livre  iniciativa  consiga  realizar  o
estágio  e  atividades  complementares  não obrigatórios(as) este  poderá averbá-lo ao
histórico escolar por meio de requerimento. Fundamentação legal: Lei 11788/2008.

6.10 Ementas

Segundo o Currículo Referência para o sistema e-Tec Brasil (2011), as ementas 

das componentes curriculares são:

Ambientação em Educação a Distância (45h)

Concepções  e  legislação  em  EaD.  Ambiente  Virtual  de  Ensino-Aprendizagem.

Ferramentas para navegação e busca na Internet. Metodologias de estudo baseadas nos

princípios de autonomia, interação e cooperação.

Português Instrumental (30h)

Leitura e compreensão de textos da área profissional. Níveis de linguagem e adequação

linguística. Comunicação oral e escrita. Gramática aplicada. Redação técnica.

Inglês Instrumental (30h)

Leitura e compreensão de textos técnico-científicos. Expressão oral, 

Ética Profissional (30h)

Fundamentos  da  ética. Legislação  profissional.  Código  de  ética,  Iniciativa,

criatividade  e  sociabilidade. Educação  e  Respeito  aos  Direitos  Humanos.  Educação

Especial. Educação para as relações etnicorraciais. Respeito ao idoso.

Programas Aplicativos (60h)

Ferramentas  para  produção  e  edição  de  textos,  de  planilhas  eletrônicas  e  de

apresentações.

Fundamentos de Informática (30h)

História da computação. Fundamentos de sistema de computador.
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Lógica de Programação (60h)

Lógica de programação. Algoritmos. Estruturas de controle.

Redes de Computadores (60h)

Classificação  e  componentes  de  Redes.  Arquitetura  e  Topologias.  Meios  de

transmissão.  Padrões  de  comunicação.  Modelo  de  Referência  OSI  e  Arquitetura

TCP/IP.

Arquitetura de Computadores (60h)

Sistemas de Numeração. Organização de Computadores. Memórias. Unidade Central

de  Processamento.  Linguagem  de  Máquina.  Dispositivos  de  Entrada/Saída.

Representação dos Dados.

Sistemas Operacionais (60h)

Sistemas operacionais. Gerenciamento de recursos de hardware e software.

Empreendedorismo (30h)

Fundamentos do empreendedorismo. Arranjos produtivos. Plano de negócios. Perfil do

empreendedor.  Aplicativos  comerciais.  Educação  alimentar  e  nutricional.  Educação

para o trânsito.

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (30h)

Segurança no trabalho. Legislação e Normas Regulamentadoras. Primeiros Socorros.

Gerenciamento Ambiental. Respeito ao Meio Ambiente.

Montagem e Manutenção de Computadores (90h)

Funcionamento dos computadores pessoais. Principais dispositivos e componentes de

um  computador.  Montagem  de  computadores.  Possíveis  problemas  de  drivers e

dispositivos. Tensões de alimentação de um computador. Testes de funcionalidades de

dispositivos.  Configuração  de  sistemas  operacionais.  Backup.  Segurança  de  dados.

Periféricos. Conexão física entre dispositivos.
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Eletrônica Digital (60h)

Sistemas de numeração. Funções lógicas. Postulados e teoremas da álgebra de Boole.

Circuitos  combinacionais  e  sequenciais.  Análise  e  síntese  de  circuitos  digitais.

Conversores digital-analógico e analógico-digital. Circuito multiplex e demultiplex.

Eletricidade (60h)

Energia.  Carga  elétrica.  Eletrização  dos  corpos.  Circuitos  elétricos.  Medidas  e

grandezas  elétricas.  Componentes  elétricos  elementares.  Instrumentos  de  medição.

Teoremas de circuitos. Riscos associados ao uso da eletricidade. Aterramento.

Eletrônica Linear (60h)

Eletrônica: conceito. Estrutura Física dos materiais, semicondutores: estrutura básica.

Circuitos  retificadores.  Transistores  bipolares.  Circuitos  integrados.  Amplificadores:

características, configurações e estabilidade. Amplificadores de R.F.

Suporte ao Usuário (30h)

Oratória  e  dicção.  Canais  de  comunicação.  Comunicação  e  relações  interpessoais.

Habilidade de negociação.

Administração de Sistemas Operacionais (90h)

Famílias de sistema operacionais. Sistema operacional (compatibilidade de hardware e

software). Arquitetura de um sistema operacional servidor. Arquitetura de rede de um

sistema operacional  servidor.  Tipos  de  instalações.  Sistema de  arquivos.  Protocolos

suportados pelo sistema operacional. Serviços de rede disponibilizados. Ferramentas de

sistemas operacionais  para administração, segurança e  backup.  Ativação de servidor

web, DNS e FTP. Servidores de arquivos. Servidores de roteamento:  dial-up  e VPN.

Diretivas de acesso remoto. Recursos de impressão. Manutenção de usuários e grupos

de usuários. Servidor DHCP.

Projeto de Redes de Computadores (90h)

Metodologia  top-down no projeto de redes: metas e restrições do cliente e restrições

técnicas. Parâmetros de desempenho de uma rede de computadores. Caracterização de

uma inter-rede existente. Tráfego da rede. Rede lógica. Rede física. Normas para rede

de computadores. Planejamento de uma rede.
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Softwares Utilitários (30h)

Aplicativos  para  backup de  dados.  Aplicativos  para  gerenciamento  de  mídias  de

armazenamento. Recuperação de dados. Aplicativos de prevenção, detecção e remoção

de vírus: antivírus,  firewall, atualizações para sistemas operacionais. Aplicativos para

administração  de  perfis  de  usuários.  Utilitários  para  análise  e  monitoramento  de

hardware.

7 Critérios de Aproveitamento de conhecimento e experiências
anteriores

Todos os procedimentos para aproveitamento de conhecimentos e experiências

serão conduzidos segundo as disposições da Organização Didático-Pedagógica (ODP)

de Ensino a Distância do IFTO.

8 Critérios de Avaliação da Aprendizagem

A avaliação, parte integrante do processo de aprendizagem, tem como objetivo

o acompanhamento  e a  verificação de construção de competências  trabalhadas  pela

instituição de ensino. Constitui-se num processo permanente e contínuo, utilizando-se

de instrumentos diversificados de análise do desempenho do estudante nas diferentes

situações  de aprendizagem,  consideradas  as  competências  propostas  para  cada  uma

delas. 

A avaliação  em  cada  módulo  será  resultante  de  diversos  instrumentos  que

permitam o diagnóstico e a verificação do rendimento escolar e deverão estar previstos

no  plano  de  ensino  de  cada  componente  curricular,  definida  (a  avaliação)  no

planejamento estabelecido em cada polo.

A aprovação do estudante dar-se-á por:

- verificação de frequência nas aulas presenciais e conforme disposto na ODP da

EaD;

- avaliação do aproveitamento acadêmico.
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As avaliações da aprendizagem do estudante serão compostas de avaliações a

distância  e avaliações  presenciais.  Neste ponto,  é importante  destacar o disposto no

Decreto 5.622, de 19/12/2005, bem como na ODP EaD Artigos nºs 105 e 106, que

estabelece obrigatoriedade e prevalência das avaliações presenciais sobre outras formas

de avaliação.

São  instrumentos  da  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO a  participação  do

estudante nas ATIVIDADES ACADÊMICAS e nas AVALIAÇÕES PRESENCIAIS,

por componente curricular.

a) A pontuação total de cada componente curricular é de 100 (cem) pontos distribuídos

em Avaliações  Presenciais individuais  ou  em grupo,  Avaliações  a  distância e

outras Atividades Acadêmicas, a critério do Professor.

b) O estudante será considerado  aprovado na componente curricular se obtiver uma

nota  igual  ou  maior  do  que  60  pontos  e  tiver  cumprido  pelo  menos  75% das

ATIVIDADES ACADÊMICAS que compõem a frequência.

São ATIVIDADES ACADÊMICAS:

- participação nas aulas presenciais (teóricas ou práticas / de campo, de laboratório

ou em sala);

- realização dos trabalhos acadêmicos ( online ou offline), inclusive as provas;

- participação em vídeo-conferências;

- participação em visitas técnicas;

- e outras atividades estabelecidas pelo professor.

c) Além da AVALIAÇÃO PRESENCIAL individual ao final de cada unidade curricular,

o estudante terá direito a fazer:

-  AVALIAÇÃO  PRESENCIAL  DE  2ª  CHAMADA  (somente  para  os  casos

estabelecidos no Art. 113 da ODP-EaD );

- AVALIAÇÃO PRESENCIAL DE RECUPERAÇÃO (somente para aqueles que

não obtiveram nota suficiente para ser aprovado e que tenham no mínimo 75% de

participação nas ATIVIDADES ACADÊMICAS);

d) As datas de todas as AVALIAÇÕES serão estabelecidas no calendário específico de

cada curso.

e) O estudante será considerado  APROVADO se a nota da Avaliação de Recuperação

for igual ou superior a 60 pontos;

f) O estudante será considerado em DEPENDÊNCIA no componente curricular se sua

nota final estiver inferior a 60 pontos;
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g) O estudante será considerado REPROVADO NO COMPONENTE CURRICULAR se

não  tiver  cumprido  pelo  menos  75%  das  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  que

compõem a frequência;

h)  A  Avaliação de Dependência será  no valor  de 100,0 pontos  e  abordará todo o

conteúdo da componente curricular.

i) Os componentes curriculares, na forma de dependência, serão ofertadas conforme

previsto na Organização Didático Pedagógica dos cursos de Educação Técnica de Nível

Médio a Distância.

j)  O estudante só receberá seu diploma de conclusão de curso após ser aprovado em

todos os componentes curriculares.

9 Instalações e Equipamentos

Os  Polos  que  abrigarão  o  curso  Técnico  em  Manutenção  e  Suporte  em

Informática são:

POLOS COORDENADOR ENDEREÇO EMAIL

Porto
Nacional

Luciano Correia
Franco

Av. Tocantins, AI,
Loteamento Mãe

Dedé

lucianofranco@ifto.edu.br

Gurupi Ana Cristina de
Menezes

Alameda Madri c/
Rua Saragoça,

Quadra AP 5 – Setor
Sevilha

menezesbird@yahoo.com.br

Alvorada Maria das Graças
Píccoli de Paula -

Lila

Avenida Bernardo
Sayão, s/nº – Centro

lilapiccoli@hotmail.com
uabalvorada@tecnologia.to.gov.br

Natividade Dirsomar Viana
da Silva

Escola Agrícola 
BR 010, km 228

dirsomarsilva@hotmail.com
dirsomar.silva@bol.com.br

Dianópolis Lilian Cardoso
Almeida

Praça Aurélio
Antônio, nº 2 -

Centro

lillian.cardoso@hotmail.com

Taguatingua Mônica Cristina
Bersani

Centro Educacional
Municipal Lauro do

Carmo

Rua 11, Setor Norte.

monica.bersani@hotmail.com

Pedro Afonso Alba Lúcia Maia
Barros

Escola Municipal
Souza Aguiar

Rua Souza Aguiar,
Setor Bela Vista, s/nº

albamaiabarros2014@hotmail.com
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Colinas Odaléa Barbosa de
Sousa Sarmento

Secretaria Municipal
de Educação e

Cultura (recepção)

Av. Presidente Dutra,
144, Centro

odalea-bs@hotmail.com
odaleabs@yahoo.com.br

Paraíso do
Tocantins

Eder Brasil de
Moraes

Distrito
Agroindustrial, BR

153, km 480, Paraíso
do Tocantins

moraes@ifto.edu.br
moraes.brasil@hotmail.com

9.1 Instalações

O  curso  Técnico  em  Manutenção  e  Suporte  em  Informática  utilizará  os

laboratórios dos polos presenciais que estão listados a seguir:

Polo de Alvorada
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Polo de Dianópolis
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Polo de Gurupi
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Polo de Taquatinga
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Polo de Colinas
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Polo de Pedro Afonso
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Unidade Móvel E-Tec Brasil

Faz  parte  também  dos  equipamentos  uma  unidade  móvel  E-Tec  Brasil  que

consiste  em  um  Furgão  expansivo  e  estacionário,  desenvolvido  por  um  Grupo  de

Empresas a pedido do Ministério da Educação, para ser utilizado como Laboratório

Escola Itinerante, projetado para atender necessidades de Escolas em diferentes regiões

do país por um período de tempo com diferentes configurações. Nesse equipamento

serão ministrados cursos e treinamento de estudantes.

As informações técnicas da unidade móvel são:

Bancadas: Os laboratórios móveis profissionalizantes são providos de 04

(quatro) bancadas,  sendo 02 (duas) duplas 02 (duas) simples, com 18

(dezoito)  banquetas  tipo  giratória,  capazes  de  atender  juntas  a  18

(dezoito) alunos;

As  bancadas  são  providas  das  instalações  básicas:  elétrica,  dados,  ar

comprimido  e  água  e  esgoto.  Essas  instalações  estão  em  réguas  e

colunas fixadas sobre a bancada e vêm diretamente das conexões no piso

do laboratório;

Dimensão da Bancada Simples:

- Comprimento.................2050 mm,

- Profundidade...................670 mm,

- Altura...............................900 mm;

A bancada dupla poderá ainda ser provida de duas cubas de aço inox

(cada uma voltada para um dos lados maiores da bancada) e consequente

revestimento em chapa de aço inox de 01mm de espessura;

A bancada é provida de 04 (quatro) rodízios de 4" (quatro polegadas),

revestidos  de  poliuretano,  um  em  cada  pé,  sendo  dois  fixos  e  dois

giratórios, estes últimos com trava;

-  Sob as bancadas  duplas deverá  haver  um conjunto  de armários  em

diferentes combinações;

- O laboratório deverá ter 04 (quatro) armários padrão 1 (AA-1), 01(um)

armário padrão 2 (AA-2), 05 (cinco) armários superiores e 01 rack:

Dimensão do Armário Padrão AA-1

o Comprimento................................1200 mm
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o Profundidade..................................500 mm

o Altura............................................1780 mm

Dimensão do Armário Padrão AA-2

o Comprimento..................................640 mm

o Profundidade..................................500 mm

o Altura........................................... 1780 mm

Dimensão do Armário Superior

o Comprimento..................................700 mm

o Profundidade..................................600 mm

o Altura........................................... 1600 mm

Sistema  de  climatização  do  tipo  "Split",  composto  por  02  (duas)

unidades condensadoras e 02 (duas) unidades evaporadoras. As unidades

evaporadoras  deverão  ser  instaladas  na  parte  interna  do  Furgão,  em

sentidos  opostos,  sendo  uma  na  parede  anterior  e  outra  na  parede

posterior, estando a uma distância de 15cm do teto, com tolerância de

mais ou menos 10% do teto. Cada unidade pesa no máximo 13,5Kg;

As unidades condensadoras têm capacidade para 4,05TR (toneladas de

refrigeração)  e  peso  máximo  de  120Kg,  sendo  localizadas  no  painel

frontal do Furgão. Sua fixação é feita por mãos francesas, aparafusadas

nos perfis do mesmo, com uso de coxim de borracha para amenizar sua

trepidação  e  transferência  de  vibrações  durante  o  funcionamento  do

equipamento para o laboratório;

 A temperatura no interior do laboratório deverá ter  uma variação de

18°C a 23°C; 

O sistema de climatização está dimensionado levando em consideração

que o ambiente possui uma área de 30m²  (trinta metros quadrados), com

tolerância de mais ou menos 5%, e capacidade para até 25 pessoas; 
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10 Pessoal

10.1 Pessoal Docente

O  corpo  docente  do  curso  de  Manutenção  e  Suporte  em  Informática  foi

selecionado pelo Edital Nº 02/2012/REITORIA/IFTO, conforme o quadro abaixo: 

Componente curricular Professores selecionados Instituição
Ambientação em  Educação a 
Distância 

Márcio Augusto Tamashiro IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Português Instrumental Domenico Sturiale IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Inglês Instrumental Márcia Amaral Bertão IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Ética Profissional Marcelo Rythowem IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Programas Aplicativos Fábio Silveira Vidal IFTO - CAMPUS 
PARAISO

Fundamentos de Informática Rosinete Libanio dos Santos 
Costa

IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Lógica de Programação Thereza Patrícia Pereira Padilha UFT - CAMPUS 
PALMAS

Redes de Computadores Luciano Corrêia Franco IFTO - CAMPUS 
PORTO NACIONAL

Arquitetura de Computadores Rosinete Libanio dos Santos 
Costa

IFTO - CAMPUS 
PORTO NACIONAL

Sistemas Operacionais Fábio Silveira Vidal IFTO - CAMPUS 
PARAISO

Empreendedorismo Ana Carolina Falcão Braga IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Segurança, Meio Ambiente e Saúde Maria Sortênia Alves Guimarães UFT - CAMPUS 
PALMAS

Montagem e Manutenção de 
Computadores 

Rosinete Libanio dos Santos 
Costa

IFTO - CAMPUS 
PORTO NACIONAL

Softwares Utilitários Thereza Patrícia Pereira Padilha UFT - CAMPUS 
PALMAS

Eletrônica Digital Márcio Augusto Tamashiro IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Eletricidade Max Portuguez Obeso IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Eletrônica Linear Márcio Augusto Tamashiro IFTO - CAMPUS 
PALMAS

Suporte ao Usuário Fábio Silveira Vidal IFTO - CAMPUS 
PARAISO

Administração de Sistemas 
Operacionais 

Fábio Silveira Vidal IFTO - CAMPUS 
PARAISO

Projeto de Redes de Computadores Luciano Corrêia Franco IFTO - CAMPUS 
PORTO NACIONAL

Professores selecionados Lattes
Ana Carolina Falcão Braga http://lattes.cnpq.br/9875465880433840
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Domenico Sturiale http://lattes.cnpq.br/1516330224725261
Fábio Silveira Vidal http://lattes.cnpq.br/5457169156572232
Luciano Corrêia Franco http://lattes.cnpq.br/8460270464010691
Marcelo Rythowem http://lattes.cnpq.br/5061712494939723
Márcia Amaral Bertão http://lattes.cnpq.br/0933821129002480
Márcio Augusto Tamashiro http://lattes.cnpq.br/3788819647752331
Maria Sortênia Alves Guimarães http://lattes.cnpq.br/3272008632319800
Max Portuguez Obeso http://lattes.cnpq.br/0607732663911023
Rosinete Libanio dos Santos Costa http://lattes.cnpq.br/6657719108825104
Thereza Patrícia Pereira Padilha http://lattes.cnpq.br/2084409307725504

10.2 Sistema de Gestão: Equipe Acadêmica e Órgão Colegiado

A estrutura de gestão do EaD é descrita no quadro a seguir: 

Descrição Qtde. Função
Coordenador

Geral
1 - Exercer as atividades típicas de coordenação geral do

Programa na instituição pública de ensino (IPE);
-  Coordenar  as  atividades  dos  cursos  ofertados  pela
instituição;
-  Realizar  o  planejamento  das  atividades  de  seleção  e
capacitação dos profissionais envolvidos no Programa;
-Realizar  o  planejamento  e  desenvolvimento,  em
conjunto com os coordenadores de curso, dos processos
seletivos de estudantes;
- Receber e avaliar os relatórios de desenvolvimento dos
cursos  elaborados  pelos  coordenadores  de  curso  e
coordenadores de polo;
-  Acompanhar  a  aplicação  financeira  dos  recursos
liberados para o desenvolvimento e oferta dos cursos;
- Realizar a articulação com o MEC;
- Acompanhar o cadastramento de bolsistas na instituição
de ensino;
-  Solicitar  o  pagamento  mensal  das  bolsas  aos
beneficiários,  preferivelmente  por  meio  de  certificação
digital;
-  Acompanhar  o  registro  acadêmico  dos  estudantes
matriculados no curso;
-  Apresentar  a  documentação  necessária  para  a
certificação dos tutores.

Coordenador de
curso

1 - Exercer as atividades típicas de coordenador de curso
na Instituição de Ensino;
- Coordenar e acompanhar o curso;
- Coordenar a elaboração do projeto do curso;
- Realizar a gestão acadêmica das turmas;
-  Realizar  o  planejamento  e  desenvolvimento,  em
conjunto  com  o  coordenador  geral,  dos  processos
seletivos de estudantes;
-  Realizar  o  planejamento  e  desenvolvimento  das
atividades  de  seleção  e  capacitação  dos  profissionais
envolvidos no Programa;
- Acompanhar e supervisionar as atividades de tutoria, as
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atividades  dos  professores,  coordenador  de  tutoria  e
coordenadores de polo;
-  Acompanhar  o  registro  acadêmico  dos  estudantes
matriculados no curso.

Coordenador
de tutoria

1 - Coordenar e acompanhar as ações dos tutores; 
-  Apoiar  os  tutores  das  componentes  curriculares  no
desenvolvimento de suas atividades; 
- Supervisionar e acompanhar as atividades do ambiente
virtual de Aprendizagem (AVA); 
-  Acompanhar  os  relatórios  de  regularidade  dos
estudantes; 
-  Acompanhar  os  relatórios  de  desempenho  dos
estudantes nas atividades; 
-  Analisar  com  os  tutores  os  relatórios  das  turmas  e
orientar os encaminhamentos mais adequados; 
- Supervisionar a aplicação das avaliações; 
- Dar assistência pedagógica aos tutores das turmas; 
- Supervisionar a coordenação das atividades presenciais.

Professor
pesquisador

1 - Planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de
ensino adequadas  aos cursos,  podendo ainda atuar  nas
atividades de formação;
-  Adequar  e  sugerir  modificações  na  metodologia  de
ensino adotada,  bem como conduzir  análises  e  estudos
sobre o desempenho dos cursos;
- Elaborar proposta de implantação dos cursos e sugerir
ações  necessárias  de  suporte  tecnológico  durante  o
processo de formação;
-  Desenvolver,  em colaboração  com o  coordenador  de
curso, sistema e metodologia de avaliação de estudantes
mediante uso de recursos previstos nos planos de curso;
-  Desenvolver,  em colaboração  com a  equipe  da  IPE,
metodologia para a utilização das novas tecnologias de
informação e comunicação (NTIC) para a modalidade à
distância;
-  Desenvolver  a  pesquisa  de  acompanhamento  das
atividades  de  ensino  desenvolvidas  nos  cursos  na
modalidade a distância;
- Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento
de metodologia de  materiais didáticos para a modalidade
a distância;
- Aplicar pesquisa de acompanhamento das atividades de
ensino  desenvolvidas  nos  cursos  na  modalidade  a
distância;
-  Elaborar  relatórios  semestrais  sobre  as  atividades  de
ensino  na  esfera  de  suas  atribuições,  para
encaminhamento às secretarias do MEC;
- Realizar as atividades de docência nas capacitações dos
coordenadores, professores e tutores;
-  Realizar  as  atividades  de  docência  das  componentes
curriculares do curso;
- Planejar, ministrar e avaliar as atividades de formação;
-  Organizar  os  seminários  e  encontros  com os  tutores
para acompanhamento e avaliação do curso;
- Participar dos encontros de coordenação;
-  Articular-se  com  o  coordenador  de  curso  e  com  o
coordenador de tutoria;
- Encaminhar ao coordenador de curso a frequência dos
cursistas.

Professor 1 - Exercer as atividades típicas de professor-pesquisador;
- Elaborar os conteúdos para os módulos do curso;
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Pesquisador
conteudista

professor
por

componen
te

-  Realizar  a  adequação  dos  conteúdos  dos  materiais
didáticos para as mídias impressas e digitais;
- Realizar  a revisão de linguagem do material  didático
desenvolvido para a modalidade à distância;
-  Realizar  as  atividades  de  docência  das  componentes
curriculares do curso.

Professor
Formador

1
professor

por
componen

te

- Ministrar e avaliar o eixo temático;
- Planejar as atividades da fase presencial intensiva;
- Ministrar aulas e atividades presenciais;
- Planejar e acompanhar as atividades à distância;
- Orientar os tutores à distância e tutores presenciais;
-  Planejar  e  orientar  as  atividades para  recuperação  da
aprendizagem;
- Postar atividades no AVA;
- Coordenar diretamente as Avaliações Presenciais.

Tutor 1 tutor
presencial
por polo
1 tutor a
distância

por
componen

te
curricular

- Exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou
presencial;
- Assistir aos estudantes nas atividades;
- Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e
os cursistas
- Apoiar o professor formador da componente curricular
nas atividades do curso;
- Acompanhar as atividades do AVA;
- Coordenar as atividades presenciais;
- Elaborar os relatórios de regularidade dos estudantes;
-  Elaborar  os relatórios  de desempenho dos estudantes
nas atividades;
- Aplicar avaliações;
- Estabelecer e promover contato com os estudantes.

Coordenador de
Polo

1 por polo - Exercer as atividades típicas de coordenação do polo;
- Coordenar e acompanhar as atividades dos tutores no
polo;
-  Acompanhar  e  gerenciar  a  entrega  dos  materiais  no
polo;
- Gerenciar a infraestrutura do polo;
- Relatar situação do polo ao coordenador do curso;
-  Realizar  a  articulação  para  o  uso  das  instalações  do
polo  de  apoio  presencial  para  o  desenvolvimento  das
atividades de ensino presenciais;
- Realizar a articulação de uso das instalações para o uso
pelos diversos cursos e instituições ofertantes de cursos.

11 Certificados e Diplomas

Receberá o diploma de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática o

estudante que tiver sido aprovado, dentro dos prazos de integralização do curso, em

todas as componentes curriculares.  
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