
 

 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Projetos I Código: TACS014 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD  
CH Total: 68 
 Padrão (PD): Laboratório (LB):68 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Ferramentas de Informática. Estrutura de projeto. Banco de dados. Normas técnicas ABNT. 
 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática - dividida por módulos) 

 
1. Apresentação da disciplina e avaliação do nível de conhecimento dos alunos. Introdução a 

informática: partes do computador, principais programas do computador: Microsoft Office, 
Libre Office. Acesso a internet, navegadores, correio eletrônico, sites - 2 horas de aula 
síncrona e 4 horas de atividades assíncronas 

2. Apresentação do Office 365 e UFPR Virtual - 2 horas de aula síncrona e 6 horas de atividades 
assíncronas 

3. Ferramentas do Word: Apresentação da barra de títulos, barra de menus, barra de 
ferramentas, barra de formatação, espaço da folha, barra de status, como salvar documento. 
Criação de pastas e sub-pastas, arrastar arquivo, criar novo documento. E-mail - como 
anexar arquivos e enviar - 2 horas de aula síncrona e 6 horas de atividades assíncronas 

4. Site da Universidade e consulta ao acervo bibliográfico da UFPR: login, empréstimo de 
livros, sites de pesquisa científica.  Pesquisa científica na internet, Scielo, Google 
acadêmico, PubMed, e outros. Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos e 
construção de referências bibliográficas. Teclado, Tarefa de digitação  - 2 horas de aula 
síncrona e 4 horas de atividades assíncronas 

5. Download de arquivos em pdf - envio dos arquivos por e-mail. Editor de texto: Abrir notícia 
na Internet –selecionar-copiar e colar especial, transferência para o editor de texto. 
Formatação do tipo e tamanho da fonte, alinhamento, parágrafos. Título sublinhado e em 
negrito  - 2 horas de aula síncrona e 6 horas de atividades assíncronas 

6. Back up: pen drive, HD externo, e-mail, drop box, google drive. Apps do Google. Drive – 
criação de pastas e sub- pastas. Trabalho com imagens: seleção de imagens - como 
selecionar melhor resolução, como salvar e inserir imagens ao texto, formatação das 
imagens, como salvar fotos - 2 horas de aula síncrona e 6 horas de atividades assíncronas 

7. Formatação do trabalho: Capa, folha de rosto, sumário, resumo. Apresentação do 
apresentador de slides: power point, libreoffice impress. Modo de apresentação de slides, 
notas, impressão  - 2 horas de aula síncrona e 6 horas de atividades assíncronas 

8. Trabalho no power point ou impress - Barra de título, ferramentas, Layout do slide, 
animação. Como colar arquivo do word e da internet no PPT e Impress. Word Art, Font 
work, figuras, inserção de tabelas na apresentação de slides e no editor de texto - 2 horas de 
aula síncrona e 4 horas de atividades assíncronas 
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9. Apresentação de trabalhos em grupo - 2 horas de aula síncrona e 8 horas de atividades 
assíncronas 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Utilizar os recursos da informática visando à construção de trabalhos de iniciação científica e de 
extensão. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
• Realizar busca de artigos científicos na internet,  
• Elaborar textos no Word,  
• Preparar apresentações no Power-point, 
• Conhecer os princípios da ABNT. 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

- (04 de novembro/2020 a 27 de janeiro/2021) - Aulas síncronas (2h) às segundas-feiras, das 8h às 10h, e o 
restante da carga horária de forma assíncrona conforme programa. 
- Exame final: semana do dia 01 a 05 de fevereiro de 2021 

 

Todos os procedimentos didáticos serão à distância. A carga horária total da disciplina está dividida    
em 09 módulos correspondentes ao conteúdo listado no programa. A execução se dará por 2 horas 
semanais de momentos síncronos para cada módulo e o restante com atividades assíncronas 
envolvendo  estudo dirigido (ler textos, assistir filme e resolver o estudo dirigido), produção das aulas 
práticas (planejamento e gravação de vídeo) e trabalho em grupo (pesquisa; elaboração de slides e 
ensaio para apresentação). 

       A carga horária de cada módulo está descrita abaixo: 
Módulo 1 - 6 horas Módulo 4 - 6 horas Módulo 7 - 8 horas 
Módulo 2 - 8 horas Módulo 5 - 8 horas Módulo 8 - 6 horas 
Módulo 3 - 8 horas Módulo 6 - 8 horas Módulo 9 - 10 horas 

 
As aulas síncronas serão expositivo-dialogadas, com apoio de computador, acesso a internet. As 
aulas deverão enfatizar os principais conceitos da unidade e propiciar exercícios de forma síncrona, 
discussões em grupo e tarefas assíncronas. É necessário que o auno tenha acesso a um computador 
com disponibilidade de internet para que sua casa simule as práticas laboratoriais.  
O planejamento da disciplina envolve: 
a) sistema de comunicação: serão utilizadas as ferramentas disponíveis na plataforma Teams e 

Moodle - UFPRVIRTUAL, disponíveis para todos alunos da UFPR. Serão utilizados 
principalmente as áreas de postagens, carregamento de arquivos e reuniões previamente 
agendadas. Também será utilizado o WhatsApp e e-mail até os alunos se adaptarem as 
plataformas.  

b) O docente responsável pela disciplina exercerá o papel de tutor. São atribuições do tutor: 
Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; manter regularidade de 
acesso as plataformas e dar retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas; 
estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;  

c) O conteúdo de cada módulo será representado pelo material didático específico da unidade, 
composto tanto por material produzido pelo docente responsável, quanto por textos 
complementares e/ou vídeos. O aluno receberá um roteiro para estudo dirigido, estruturado a 
partir de uma sequência lógica para os estudantes compreenderem os textos e aplicarem do 
conteúdo estudado nos exercícios solicitados. Se houver necessidade, os alunos poderão entrar 
em contato com o professor/tutor para tirar dúvidas sobre o estudo. 

d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes deverão 
utilizar computador próprio e ter acesso a internet, ficando possível o empréstimo e aquisição de 
rede pelos editais específicos da UFPR. Além disso, também poderão utilizar o acervo online das 
bibliotecas disponíveis, nas quais constam os títulos indicados na bibliografia sugerida para esta 
disciplina ou o material será disponibilizado em pdf por partes. 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: A disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas 



 

 

farão o processo de ambientação na Plataforma Teams e Moodle com apoio por WhatsApp e e-
mail até seu domínio. 

f) identificação do controle de frequência das atividades. Em cada encontro síncrono, a frequência 
será objeto de controle convencional, mas com acesso posterior possível do conteúdo ao aluno. A 
frequência das atividades à distância será computada pelo carregamento das atividades 
propostas. 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A aprendizagem realizada pelos alunos será avaliada de acordo com os objetivos específicos de cada 
módulo da disciplina. A avaliação da aprendizagem será processual e contínua. Será verificada a 
evolução da construção de conhecimentos pelos alunos no fluxo dos conteúdos e dentro do período de 
sua duração.  
 
As atividades de avaliação possuem as seguintes características: 
a) Exercícios de fixação de conteúdos propostos pelo professor da disciplina, para servir de referência 
ao aluno sobre a sua aprendizagem, ou ainda, atividades que o possibilite encontrar as respostas no 
transcurso da leitura subsequente; 
b) Participação efetiva no debate coletivo (chats, fóruns, sala de aula), com controle de frequência do 
aluno nas ferramentas do Teams e com exame de qualidade dos materiais alocados pelos alunos; 
c) apresentação do trabalho final da disciplina. 
 
Composição da nota: 70% relativos às tarefas que deverão ser anexadas na plataforma do Moodle, 
10% de participação nos exercícios da aula, 20% da apresentação do trabalho final 
O aluno será aprovado ao atingir média final 60. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

CARVALHO, André C. P. L. F. de; LORENA, Ana Carolina. Introdução à computação  hardware, software e dados. 
Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática - 8ª edição. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 
2004. 

MUELLER, John Paul. Aprenda Microsoft Windows XP em 21 Dias. Editora Pearson Educationd do Brasil, 2004.  

MANZANO, José Augusto N. G. Guia prático de informática -  Terminologia, Microsoft Windows 7, Internet e 
Segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft 
Office Access 2010. São Paulo: Erica, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

SILVA, Mário Gomes da. Informática  terminologia: Microsoft Windows 8, Internet, segurança, Microsoft 
Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Access 2013. São Paulo Erica 
2013 
 
MANZANO, André Luiz Navarro Garcia. TCC, trabalho de conclusão de curso  utilizando o Microsoft 
Word 2013. São Paulo Erica 2013  
 
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office Word 2007. 2.ed. São Paulo: Erica, 
2011. 176 p 
 
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office PowerPoint 2007. 1.ed. São Paulo: 
Erica, 2011. 228p. 
 
SANTOS, Selma Cristina dos; CARVALHO, Márcia Alves Faleiro de. Normas e técnicas para 
elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2015 

 



 

 

 

 
Professor da Disciplina: Lucí Regina Panka Archegas_________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva _______________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


