
Curso Superior de Tecnologia em Marketing, na modalidade presencial 
IFRN, 2019 

58 

 

 

 

 EMENTA  

 

Nocões de informática básica. Sistemas operacionais. Softwares aplicativos e utilitários. Suíte de escritório. 

 

 

• Compreender, utilizar e classificar os componentes básicos de um computador sendo, portanto, capaz de entender os princípios 

do pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade; 

• Utilizar tecnologias de informação e comunicação de maneira ética e com o intuito de ampliar sua produtividade de forma 

transversalizada nas habilidades exigidas em outros componentes curriculares do curso; 

• Mobilizar o conhecimento da suíte de escritório a fim de comunicar-se de forma multiletrada na produção de relatórios técnicos 

e/ou outros gêneros textuais. 

 

 Bases  Científico-Tecnológicas (Conteúdos)  

 

1. Noções de informática básica 

- Definição e organizaçãoo básica de computadores 

- Definição e componentes básicos de hardware 

- Definição e tipos de software 

 

2. Sistemas operacionais 

- Fundamentos e funções do sistema operacional 

- Principais sistemas operacionais existentes 

- Gerenciamento de pastas e arquivos 

 

3. Softwares aplicativos e utilitários 

- Navegadores web e sistemas de e-mail 

- Antivírus 

- Compactação de arquivos 

 

4. Suíte de escritório 

- Editores de apresentação 

- Visão geral 

- Criação de slides 

- Modos de exibição de slides 

- Formatação de slides 

- Inserção e formatação de listas, tabelas, textos, desenhos, figuras, mídias, gráficos e organogramas 

- Slides mestre 

- Efeitos de transição e animação de slides 

- Editores de texto 

- Visão geral 

- Digitação e movimentação de texto 

- Nomear, gravar e encerrar sessão de trabalho 

- Formatação de página, texto e parágrafos 

- Formatação baseada em estilos 

- Marcas de tabulação e colunas 

- Correção ortográfica e dicionário 

- Inserção de quebra de página, quebra de seção, sumário automático e número de página 

- Inserção e formatação de marcadores, listas, numeradores, imagens, formas, tabelas, gráficos, legendas e referências cruzadas 

- Inserção de cabeçalho e rodapé 

- Editores de planilhas 

- Visão geral 

- Formatação de células 

- Fórmulas e funções 

- Classificação e filtro de dados  

- Formatação condicional 

- Gráficos 

 

 

 

 

 

 

Carga-Horária: 30h (40h/a) 
Número de Créditos: 2 

          Curso: Curso Superior de Tecnologia em Marketing 
Disciplina: Informática Básica 
Pré-Requisito(s): –
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 Procedimentos Metodológicos  

 

1.  Disciplinas associadas 

1.1.   Língua Portuguesa e/ou Leitura e Produção de Textos Acadêmicos e de Divulgação Científica 

1.2.   Metodologia do Trabalho Científico 

1.3.   Matemática 

1.4.   Disciplina(s) do Eixo específico 

2.  Projetos Interdisciplinares 

2.1.    Objetivo: produzir um relatório técnico (ou artigo científico) e apresentação após pesquisas sobre temas relacionados ao 

curso. Tanto no relatório, quanto na apresentação deverá constar de, pelo menos, gráficos e tabelas; 

2.2.   O principal papel da disciplina de Informática Básica é orientar os alunos em relação aos aspectos de utilização de sistemas 

de pesquisa e edição de documentos (apresentações, planilhas, relatórios técnicos, relatórios acadêmicos, artigos científicos, 

dentre outros); 

2.3.    Buscando trabalhar de forma interdisciplinar, a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico será o suporte aos diferentes 

métodos de estudo e pesquisa e o uso/aplicação das normas técnicas de trabalhos científicos de acordo com a ABNT; 

2.4.   A disciplina de Língua Portuguesa será de suma importância, uma vez que dará o suporte linguístico do texto narrativo de 

acordo com as normas da Língua Portuguesa. Também sendo possível trabalhar a estrutura dos diferentes gêneros textuais 

(ex.: resumo, texto argumentativo, entrevista, gráfico, imagem, enciclopédias digitais, etc.); 

2.5.   A disciplina de Matemática fornecerá fundamentação teórica para realização de processos quantitativos (operações 

aritméticas, análises estatísticas, financeiras, entre outros). Em conjunto, a disciplina pode mostrar como a informática pode 

automatizar cálculos numéricos que o ser humano poderia fazer manualmente, mas que levaria mais tempo. Importante 

ressaltar para o aluno que a planilha eletrônica, e a informática de forma geral, não nos dispensa da necessidade do 

conhecimento matemático teórico. 

3.   Proposta de distribuição de carga-horária 

3.1.  Noções de informática básica: 4h/a 

3.2.  Sistemas Operacionais: 4h/a 

3.3.  Softwares aplicativos e utilitários: 6 h/a 

3.4.  Suíte de Escritório: 20 h/a 

4.   As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) adotadas para essa disciplina, permitem a execução dela através do uso de 

computadores, garantem acessibilidade digital e comunicacional com o uso desses softwares e permitem a interação com tutores 

do laboratório. 

5.  Os exemplos utilizados em sala de aula contemplarão situações que tenham relação com o curso, de forma contextualizada. Assim, 

os conteúdos diretamente relacionados ao curso e ao eixo tecnológico estarão contemplados nos textos, nas planilhas elaboradas, 

nas apresentações ou em outros materiais produzidos para as aulas. 

 

 Recursos Didáticos  

 

Quadro branco, computador, recursos multimídia, enciclopédias digitais, motores de pesquisa. 

 

 Avaliação  

 

Avaliações escritas deverão ser aplicadas para os conteúdos de “Noções de informática básica” e “Sistemas Operacionais”. Para os 

demais será realizada uma avaliação contínua, através de estudos dirigidos e/ou desenvolvimento de projetos a serem apresentados ao 

final do semestre. No caso de avaliações escritas, será priorizada a apresentação de situações-problema, não se limitando à memorização 

de comandos. Para trabalhar o tema suíte de escritório, serão realizadas avaliações práticas. 
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  Software(s)  de Apoio  

• Sistema Operacional Proprietário 

• Sistema Operacional Livre 

• Suíte de escritório para desktop 


