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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: JOSÉ NEWTON BOMFIM 

                              

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Fixar metas do planejamento.  
Definir recursos humanos e materiais.  
Revisar o planejamento. 
Aplicar tecnologias adequadas ao projeto. 
Realizar comissionamento.  
Colocar em operação (start-up). 
Formar equipe de trabalho. 

Liderar equipe de trabalho 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM TELECOMUNICAÇÕES                               Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar. 
 
Definir fase de execução de projetos com 
base na natureza e na complexidade das 
atividades. 
 
Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção. 
 
Identificar fontes de recursos necessários 
para o desenvolvimento de projetos. 
 
Analisar e acompanhar o desenvolvimento 
do cronograma físico-financeiro. 
 
Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos. 
  
Analisar metodologias de gestão da 
qualidade no contexto profissional. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos. 
 
Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Utilizar de modo racional os recursos destinados 
ao projeto. 
 
Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto. 
 
Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas. 
 
Comunicar idéias de forma clara e objetiva por 
meio de textos e explanações orais. 
 
Organizar as informações, os textos e os dados, 
conforme formatação definida. 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 

Referencial teórico: pesquisa e compilação 
de dados, produções científicas etc. 
 
Construção de conceitos relativos ao tema 
do trabalho: definições, terminologia, 
simbologia, etc. 
 
Definição dos procedimentos metodológicos 

 Cronograma de atividades 

 Fluxograma do processo 
 
Dimensionamento dos recursos necessários 
 
Identificação das fontes de recursos 
 
Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, 
codificação e tabulação. 
 
Análise dos dados: interpretação, explicação 
e especificação. 
 
Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas. 
 
Sistemas de gerenciamento de projeto 
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10 Formatação de trabalhos acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM TELECOMUNICAÇÕES                        Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 

fornecedores de serviços 
técnicos  

Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc.  

Aulas expositivas, debates, exercícios práticos e 

trabalhos em grupos. 

 
09/02 a 27/02 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 

desenvolvimento do projeto  

Construção de conceitos relativos 
ao tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia etc.  

 

Pesquisas, aulas expositivas e debates. 

. 02/03 a 13/03 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 

desenvolvimento do projeto 

Dimensionamento dos recursos 
necessários. 

 

Pesquisas sobre o assunto 16/03 a 27/03 

3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto  

Identificação das fontes de 
recursos. 

  

   Pesquisa, aulas expositivas e trabalhos em grupos.  

 30/03 a 10/04 
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4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

Definição dos procedimentos 
metodológicos  

Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo 

Aulas expositivas, pesquisa  13/04 a 24/04 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

 Definição dos procedimentos 
metodológicos  

Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo 

T   Trabalhos em grupos; apresentação de trabalhos em 

grupos sobre os conteúdos desenvolvidos.  27/04 a 08/05 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação. 

 

 

Trabalho em equipe, pesquisas 11/05 a 22/05 

5. Construir gráficos,  planilhas 
e fluxogramas. 

Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas.  

 

    Aulas expositivas, pesquisa e trabalhos em grupos; 

apresentação de trabalhos em grupos sobre os 

conteúdos desenvolvidos.  
25/05 a 05/06 

6. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 

 Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação.  

 

Aulas expositivas e debates. 

 08/06 a 19/06 

7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

 

Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 

 

 

 

Orientações para organização final do TCC 22/06 a 26/06 

7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

Formatação de trabalhos 
acadêmicos. 

 

Aplicação das normas ABNT sobre o TCC 29/06 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1.Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar. 

Construção de conceitos 
relativos ao tema 

Elaborar pesquisa e 
apresentar relatórios. 

Clareza de ideias e sequência 
lógica. 

Capacidade de elaborar 
relatórios. 

2. Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza 
e na complexidade das 
atividades.  

Verificar os métodos de 
elaboração de cronograma 
físico-financeiro. 

Estudo de caso e observação 
direta. 

Coerência com a realidade e 
organização de ideias. 

Evidenciar conhecimento e 
técnicas sobre cronogramas. 

3. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  

Avaliar as diversas técnicas de 
elaboração de projetos. 

Simulações de situações e 
observação direta. 

Compreensão e 
relacionamento de ideias. 

Demonstrar conhecimento 
pertinente à elaboração de 
projetos.. 

4. Identificar fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 

Observar as diversas fontes de 
informações. 

Avaliação escrita em grupo ou 
individual. 

Organização e clareza de 
ideias. 

Apresentar clareza de dados 
organizados. 

5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  

Elaborar relatórios de 
desempenho e identificar as 
fontes de recursos aplicadas no 
desenvolvimento dos projetos. 

Simulação e estudo de caso. Sequência lógica e coerência 
com a abordagem do tema. 

Demonstrar conhecimento 
para interpretação dos dados 
coletados. 

6. Avaliar de forma quantitativa 
e qualitativa o desenvolvimento 
de projetos.  

Aplicar técnicas e métodos de 
gestão de qualidade. 

Pesquisa, simulação e 
planificação estratégica. 

Clareza, organização e 
compreensão das normas 
legais. 

Demonstrar conhecimento 
para interpretação dos dados 
coletados. 

7. Analisar metodologias de 
gestão da qualidade no 
contexto profissional.  

 

Comparar os métodos e técnicas 
aplicados na elaboração dos 
projetos. 

Observação direta, avaliação 
escrita e trabalhos em grupos 
ou individuais. 

Participação, iniciativa, 
organização e sequência 
lógica. 

Apresentação com clareza e 
coerência dos dados 
organizados sobre o 
desenvolvimento de projetos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

MANZANO, A. L.N.G.; MANZANO, M. I. N. G., Trabalho de Conclusão de Curso Utilizando o Microsoft 
Office Word 2007. 1ª. Ed. São Paulo: Érica, 2008. 
OLIVEIRA, S. F. P., Estrutura e Formatação de Trabalhos Acadêmicos: compilação e discussão das 
normas ABNT. 2ª.ed. Franca: Uni-FACEF, 2008. 
Consultas a periódicos disponíveis na biblioteca da ETEC. 
Consultas a manuais e catálogos técnicos na internet. 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: José Newton Bomfim 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

Nome do coordenador (a): Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Componente Curricular: LINGUAGEM APLICADA A SISTEMAS MICROPROCESSADOS 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: GERALDO RAMOS DE LELIS 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Identificar e avaliar sistemas de telecomunicações. 
Utilizar softwares específicos. 
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de circuitos eletrônicos. 
Correlacionar os tipos e dispositivos de redes e sistemas de comunicação de dados. 
Identificar e avaliar os diversos tipos de dispositivos utilizados nos sistemas de 
telecomunicações.  
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações.  

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: LINGUAGEM APLICADA A SISTEMAS MICROPROCESSADOS                                            Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Avaliar programas de linguagem de 
máquina para microcontrolador.  
 
Relacionar os tipos de operações 
aritméticas e lógicas.  
 
Avaliar as técnicas de utilização de 
Programação C.  
 
  

1 
 
2 
 
 
3 
 

Executar programas de linguagem de máquina.  
 
Executar programas com operações aritméticas e 
lógicas.  
 
Utilizar a Linguagem de programação C com as 
instruções dos Microcontroladores.  
 

1 
 

  
 
2 

 

 
 
 
 
3 

Noções de Assembly:  

 exemplo de programa;  

 exercícios de linguagem  
 
Linguagem C aplicada a microcontroladores:  

 programação estruturada:  

 conceitos;  

 fluxogramas  

 operações aritméticas 
 

Programação avançada em C:  

 set de instruções;  

 aplicações;  

 ensaios com a programação;  

 testes  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: LINGUAGEM APLICADA A SISTEMAS MICROPROCESSADOS                                            Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Executar programas de 
linguagem de máquina.  

 

Noções de Assembly:  

 exemplo de programa;  

 exercícios de linguagem  

 

Aula expositiva sobre linguagem de máquina 
(assembly) 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo.  

 
09/02 a 27/02 

Utilizar a Linguagem de 
programação C com as 
instruções dos 
Microcontroladores.  

Linguagem C aplicada a 
microcontroladores:  

 programação estruturada:  

Aula expositiva sobre as vantagens e 
desvantagens da linguagem C perante o 
assembly; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo. 

 
02/03 a 27/03 

Executar programas com 
operações aritméticas e 
lógicas.  
 

Linguagem C aplicada a 
microcontroladores:  

 conceitos;  

 fluxogramas  

 operações aritméticas 
 

Aula expositiva sobre lógica de programação e 
fluxogramas ;  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
30/03 a 17/03 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

Utilizar a Linguagem de 
programação C com as 
instruções dos 
Microcontroladores.  
 

Programação avançada em C:  

 set de instruções;  

 

Aula expositiva sobre programação em linguagem 
C, Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
22/03 a 22/04 

Utilizar a Linguagem de 
programação C com as 
instruções dos 
Microcontroladores.  
 

Programação avançada em C:  

 aplicações;  

 

Aula expositiva com aplicações de 
microcontroladores; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
25/04 a 12/06  

Utilizar a Linguagem de 
programação C com as 
instruções dos 
Microcontroladores.  
 

Programação avançada em C:  

 ensaios com a 
programação;  

 testes  
 

Aula expositiva com ensaios de programação de 
microcontroladores; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

15/6 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Avaliar programas de 
linguagem de máquina para 
microcontrolador. 

Habilidades: 
Executar programas de 
linguagem de máquina.  
 
 

Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 
 

Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
conjunto de instruções de 
microcontroladores. 
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 

Análise do funcionamento dos 
circuitos retificadores feita com 
clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 

Relacionar os tipos de 
operações aritméticas e 
lógicas.  
 

Habilidades: 
Executar programas com 
operações aritméticas e lógicas.  
 
 
 
 
 

Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 

Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
conjunto de instruções de 
aritméticas e lógicas. 
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 

Análise do funcionamento dos 
circuitos retificadores feita com 
clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 

Avaliar as técnicas de 
utilização de Programação C.  
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Utilizar a Linguagem de 
programação C com as 
instruções dos 
Microcontroladores.  
 

Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 

Demonstrar conhecimento 
conceitual de programação 
estruturada. 
Saber desenvolver 
fluxogramas. 

Linguagem C aplicada a 
microcontroladores:  

 programação 
estruturada:  

 conceitos;  

 fluxogramas  

 operações aritméticas 
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Avaliar as técnicas de 
utilização de Programação C.  
 

Habilidades: 
Utilizar a Linguagem de 
programação C com as 
instruções dos 
Microcontroladores.  
 

Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 

Demonstrar conhecimento das 
instruções de linguagem C. 
Saber desenvolver softwares 
em linguagem C para 
microcontroladores. 

Programação avançada em C:  

 set de instruções;  

 aplicações;  

 ensaios com a 
programação;  

 testes  
 

Avaliar as técnicas de 
utilização de Programação C.  
 

Habilidades: 
Utilizar a Linguagem de 
programação C com as 
instruções dos 
Microcontroladores.  
 

Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 

Demonstrar conhecimento das 
instruções de linguagem C. 
Saber desenvolver softwares 
em linguagem C para 
microcontroladores. 

Linguagem C aplicada a 
microcontroladores:  

 testes. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

PEREIRA, Fábio,PIC Programação em C, 3ª Ed., São Paulo: Editora Érica, 2004. 
Software para simulação de circuitos ( Proteus) 
Compilador MikroC 

Apostila de PIC com MikroC – Prof. Geraldo Ramos de Lelis 

Datasheets de fabricantes de microcontroladores. 
 

Software MikroC e Proteus. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Geraldo Ramos de Lelis 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 3° módulo do curso Técnico em 
Telecomunicações apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, 
devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       

 

Nome do coordenador (a): Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código:078 Município:Franca 

Eixo Tecnológico:  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS III 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor:JOSÉ NEWTON BOMFIM 

 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de telecomunicações. 
Identificar e avaliar os diversos tipos de dispositivos utilizados nos sistemas de 
telecomunicações. 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção em 
sistemas de telecomunicações. 
Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de telecomunicações. 
Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania. 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 
                            Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS III                                                                                                                    Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
04 

Reconhecer as aplicações dos 
amplificadores operacionais.  
 
 
Reconhecer as aplicações dos 
osciladores.  
 
 
 
Compreender o funcionamento dos 
circuitos osciladores.  
 
 
 
 
Compreender as aplicações de FET.  

1 
 
 
 
2 
 
 
 

3.1 
 
 
 

3.2 
 
 
4 

 
 

 

 
 
 
 
 

Identificar os Amplificadores Operacionais quanto 
as suas aplicações.  
 
 
Verificar as características de circuitos com 
Amp.Op.  
 
 
Identificar circuitos osciladores de média e alta 
frequência.  
 
 
Utilizar osciladores de média e alta frequência. 
 
 
Aplicar conceitos e técnicas de transistores FET.  

 
 
 

 

01 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Amplificadores Operacionais:  
Amplificador inversor;  
Amplificador não inversor;  
Somador;  
Comparador;  
Buffer;  
Filtros ativos  
 
Circuitos osciladores de média e alta 
frequência:  
Oscilador com Ponte de Wien;  
Clapp;  
Colpits;  
Hartley;  
RC por defasagem  
 
Transistores de FET:  
Estrutura;  
Simbologia;  
Polarização;  
Amplificadores  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS III                                                                                                                    Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar os principais tipos de 
amplificadores operacionais.  

 

Características de amplificadores 
operacionais. 
 

Aula expositivasobre amplificadores operacionais. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo.  

 
09/02 a 20/02 

Verificar os tipos de 
configurações dos 
amplificadores operacionais.. 
 

Noções de amplificadores 
operacionais. 

Aula expositiva sobre configurações de 
amplificadores operacionais; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
23/02 a06/03 

Relacionar as configurações 
dos amplificadores 
operacionais como somadores 
e comparadores. 

 

Amplificadores operacionais 
configurados como somadores e 
comparadores. 

Aula expositiva sobre somadores e comparadores; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
09/03 a 20/03 
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Relacionar as configurações 
dos amplificadores 
operacionais como filtros ativos 
e buffer. 

Filtros ativos e buffer: 

Aula expositiva sobre filtros ativos e buffer; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
23/03 a10/04 

Relacionar circuitos 
osciladores de média e alta 
frequência. 

Cálculo de frequência e período. 
 

Aula expositiva sobre frequência e período de um 
oscilador; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
13/04 a 24/04 

Relacionar tipos de circuitos 
osciladores de média e alta 
frequência. 

Montagem de circuitos 
osciladores: 

Aula expositiva sobre circuitos osciladores Ponte 
de Vien e Clapp; 
Questionário de fixação dos conceitos;  
 
 

 
27/04 a 01/05 

Relacionar tipos de circuitos 
osciladores de média e alta 
frequência. 

Montagem de circuitos 
osciladores: 

Aula sobre circuitos osciladores Colpits e Hartley; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo.  

 
04/05 a 22/05 

Relacionar os circuitos 
eletrônicos com transistores 
FET. 
 

Transistores FET. 
 

Aula expositiva sobre transistores FET; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo.  

 
25/05 a 05/06 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

Efetuar polarizações em 
transistores FET. 

Transistores FET. 

 

Aula expositiva sobre transistores FET. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
08/06 a 19/06 

Verificar circuitos 
amplificadores com 
transistores FET. 

Transistores FET. 
Aula expositiva sobre amplificadores com 
transistores FET. 

 

 
22/06 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar o funcionamento dos 
amplificadores operacionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar o funcionamento dos 
amplificadores com 
transistores FET. 

Habilidades: 
Identificar as principais  
características dos 
amplificadores operacionais. 
Identificar especificações  
em manuais e  
catálogos de fabricantes dos 
componentes .  
Relacionar componentes  
eletrônicos através dos seus 
símbolos e aspectos físicos.  
Elaborar esboços,  
desenhos de circuitos com 
amplificadores operacionais. 
 
 
Habilidades: 
Identificar as principais  
características dos transistores 
FET. 
Identificar especificações  
em manuais e  
catálogos de fabricantes dos 
componentes 

Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 

Demonstrar embasamento 
conceitualpara analisar o 
funcionamento dos 
amplificadores operacionais. 
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar embasamento 
conceitualpara analisar o 
funcionamento dos 
amplificadores operacionais.  
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 

Análise do funcionamento dos 
circuitos eletrônicosfeita com 
clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise do funcionamento dos 
circuitos eletrônicosfeita com 
clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Manual Técnico Centro Paula Souza 

Eletrônica: Eletrônica Analógica. 

Luiz Fernando Teixeira Pinto 

Rômulo Oliveira Albuquerque 

Fundação Padre Anchieta 2011 
 
Apostila elaboradaspelo professor 
 
Tabelas, manuais e catálogos de fabricantes dos componentes semicondutores.  
 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor:José Newton Bomfim 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 2° módulo do curso Técnico em 
Eletrotécnica apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, 
devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 78 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Telecomunicações 

Qualificação: Técnico em Telecomunicações 

Componente Curricular: Sistemas de Comunicação 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: CLÁUDIO RUI MATEUS CALEIRO 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Identificar e avaliar sistemas de telecomunicações.  
 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção 
em sistemas de telecomunicações.  
 
Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de 
telecomunicações.  
 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações 

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular:  Sistemas de Comunicação                                                                               Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Compreender e distinguir os princípios de 
propagação de sinais em linhas de 
transmissão.  
 
 Verificar o funcionamento dos sistemas de 
transmissão e recepção de sinais em 
micro-ondas.  
 
 Verificar o funcionamento dos sistemas de 
transmissão e recepção de sinais de TV.  
 
 Verificar o funcionamento dos sistemas de 
transmissão e recepção de sinais em 
satélites. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar as técnicas de cálculos em linhas de 
transmissão.  
 
Identificar sistemas de micro-ondas.  
 
Identificar normas e padrões aplicados na 
transmissão de sinais de TV analógicos e digitais.  
 
Identificar as características das transmissões via 
satélite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

Linhas de transmissão:  
coeficiente de reflexão;  
onda estacionária;  
carta de Smith;  
cálculos  
 
Micro-ondas:  
conceitos;  
características;  
aplicações.  
guia de ondas  
 
Sistemas de TV:  
princípios de funcionamento da TV 
Analógica;  
princípios de funcionamento da TV Digital;  
CATV/ CFTV  
 
Satélite:  
características de transmissão e recepção;  
bandas de trabalho;  
tipos e aplicações. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Sistemas de Comunicação                                                                                  Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar as técnicas de cálculos 
em linhas de transmissão.  

 

Linhas de transmissão:  
coeficiente de reflexão;  
onda estacionária;  
carta de Smith;  
cálculos  

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
09 / 02 a 03 / 03 

Identificar sistemas de micro-
ondas. 

Micro-ondas:  
conceitos;  
características;  
aplicações.  

guia de ondas 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
04 / 03 a 27 / 03 

Identificar normas e padrões 
aplicados na transmissão de 

sinais de TV analógicos e 
digitais 

Sistemas de TV:  
princípios de funcionamento da TV 
Analógica;  
princípios de funcionamento da TV 
Digital;  
CATV/ CFTV  

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
28 / 03 a 27 / 05 

Identificar as características 
das transmissões via satélite  

 

Satélite:  
características de transmissão e 
recepção;  
bandas de trabalho;  

tipos e aplicações 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
28 / 05 a 07 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Compreender e distinguir os 
princípios de propagação de 
sinais em linhas de 
transmissão.  
 
 
 
 
 
 
 
Verificar o funcionamento 
dos sistemas de transmissão 
e recepção de sinais em 
micro-ondas.  
 
 
 
 
 
 
Verificar o funcionamento 
dos sistemas de transmissão 
e recepção de sinais de TV 
 
 

Habilidades: 
Aplicar as técnicas de cálculos 
em linhas de transmissão 
 
Bases Tecnológicas: 
Linhas de transmissão: 
coeficiente de reflexão; onda 
estacionária;  
carta de Smith; cálculos  
 
 
Habilidades: 
Identificar sistemas de micro-
ondas 
 
Bases Tecnológicas: 
Micro-ondas: conceitos;  
características; aplicações.  
guia de ondas 
 
 
Habilidades: 
Identificar normas e padrões 
aplicados na transmissão de 
sinais de TV analógicos e 
digitais 

Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 
 
 
 
 
 
Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 

Demonstrar conceitos, 
criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Interar, discutir e propor 
soluções. 
 
 
 
Demonstrar conceitos, 
criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Interar, discutir e propor 
soluções. 
 
 
Demonstrar conceitos, 
criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados. 
Participar e interagir na 

Desempenho que evidencie o 
conhecimento dos princípios de 
propagação de sinais em linhas 
de transmissão.  
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento dos sistemas de 
transmissão e recepção de 
sinais em micro-ondas.  
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento dos sistemas de 
transmissão e recepção de 
sinais de TV 
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Verificar o funcionamento 
dos sistemas de transmissão 
e recepção de sinais em 
satélites. 
 
 
 

 
 

Bases Tecnológicas: 
Sistemas de TV:  
princípios de funcionamento da 
TV Analógica;  
princípios de funcionamento da 
TV Digital;  
CATV/ CFTV  
 
 
 
 
Habilidades: 
Identificar as características das 
transmissões via satélite 
 
 
Bases Tecnológicas: 
Satélite:  
características de transmissão 
e recepção; bandas de 
trabalho;  
tipos e aplicações 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 

atividade proposta. 
Interar, discutir e propor 
soluções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos, 
criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Interar, discutir e propor 
soluções. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento dos sistemas de 
transmissão e recepção de 
sinais em satélites. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Princípios de telecomunicações/ Coleção Schaum  

- NASCIMENTO, Juarez. Telecomunicações, Makron books, São Paulo. 

- Manual Técnico Centro Paula Souza- CARVALHO, Álvaro Gomes; BADINHAN, Luiz F. da Costa. 
Eletrônica-Telecomunicações. Fundação Padre Anchieta, São Paulo 2011. 
- Recursos de multimídia. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

. Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: CLÁUDIO RUI MATEUS CALEIRO 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 3° módulo do curso Técnico em 
Telecomunicações apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, 
devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: SISTEMAS LÓGICOS III 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: GERALDO RAMOS DE LELIS 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de telecomunicações. 
Identificar e avaliar os diversos tipos de dispositivos utilizados nos sistemas de 
telecomunicações. 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção em 
sistemas de telecomunicações. 
Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de telecomunicações. 
Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania. 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: SISTEMAS LÓGICOS III                                                                                                                                                          Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Estabelecer relações entre conversores 
AD/ DA.  
 
Avaliar ensaios com Memórias e suas 
Associações.  
 
Identificar configurações e aplicações dos 
Microcontroladores.  

1.1 
 
1.2 
 
1.3 
 
2.1 
 
2.2 
 
 
3 

Identificar diferenças entre conversores AD/ DA.  
 
Realizar experimentos com conversores AD/ DA.  
 
Elaborar relatórios técnicos.  
 
Identificar características técnicas das Memórias.  
 
Identificar blocos de Memórias existentes no 
mercado.  
  
Verificar as características de funcionamento dos 
Microcontroladores.  

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 

Conversores:  
Analógico – Digital AD;  
Digital – Analógico DA;  
Redes R-2R;  
Redes R-2R com amplificador operacional;  
Circuitos integrados comerciais  
 
Memórias:  
ROM;  
RAM;  
matrizes;  
Associações de blocos  
 
Microcontroladores:  
arquitetura;  
funcionamento;  
estruturas funcionais.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: SISTEMAS LÓGICOS III                                                                                                                                                          Módulo: III 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar diferenças entre 
conversores AD/ DA.  

 

Digital – Analógico DA;  
Resistores Ponderados; 
Redes R-2R;  
 

 

Aula expositiva sobre conversores DA;  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo.  

 
09/02 a 20/03 

Realizar experimentos com 
conversores AD/ DA.  
 
Elaborar relatórios técnicos.  
 
 
 

Redes R-2R com amplificador 
operacional;  

 

Aula expositiva sobre amplificador operacional; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo. 

 
23/03 a 02/04 

Realizar experimentos com 
conversores AD/ DA.  
 
Elaborar relatórios técnicos.  
 

Conversores:  
Analógico – Digital AD;  
Conversores:  
Analógico – Digital AD;  
Circuitos integrados comerciais  
 

Aula expositiva sobre conversores AD; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo. 

06/04 a 24/04 
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Identificar características 
técnicas das Memórias.  
 
Identificar blocos de Memórias 
existentes no mercado.  
  

Memórias:  
ROM;  
RAM;  
 

Aula expositiva sobre memórias e tipos de 
memórias;  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
27/04 a 08/05 

Identificar características 
técnicas das Memórias.  
 
Identificar blocos de Memórias 
existentes no mercado 

matrizes;  
Associações de blocos  
 

Aula expositiva sobre associação de memórias; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

11/05 a 15/05 

Verificar as características de 
funcionamento dos 
Microcontroladores. 

Microcontroladores:  
arquitetura;  
funcionamento;  
estruturas funcionais 

Aula expositiva sobre arquitetura de 
microcontroladores;  
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
18/05 a 29/05 

Verificar as características de 
funcionamento dos 
Microcontroladores. 

Microcontroladores:  
arquitetura;  
funcionamento;  
estruturas funcionais 

Aula expositiva sobre estruturas funcionais de 
microcontroladores; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
01/06 a 07/07  
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Estabelecer relações entre 
conversores AD/ DA.  
 
 

Habilidades: 
Identificar diferenças entre 
conversores AD/ DA.  
 
Realizar experimentos com 
conversores AD/ DA.  
 
Elaborar relatórios técnicos.  
Redes R-2R com amplificador 
operacional;  
Circuitos integrados comerciais  
 
 
 

Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
práticas de laboratório. 
 

Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
funcionamento dos conversores 
D/A e A/D sem e com 
Amplificador Operacional, e 
conversores A/D comerciais. 
 

Analisa o funcionamento dos 
conversores D/A e A/D com 
clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 

 
Avaliar ensaios com 
Memórias e suas 
Associações.  
 
 

 
Habilidades: 
Identificar características 
técnicas das Memórias.  
 
Identificar blocos de Memórias 
existentes no mercado.  

 

 
Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
práticas de laboratório. 
 

 
Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
funcionamento de circuitos de 
memórias e suas respectivas 
associações. Memórias 
comerciais. 
 

 
Analisa o funcionamento das 
memórias e diferentes tipos, 
com clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 

 
Identificar configurações e 

 
Habilidades: 

 
Avaliação individual escrita. 

 
Demonstrar embasamento 

 
Analisa o funcionamento dos 
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aplicações dos 
Microcontroladores. 

Verificar as características de 
funcionamento dos 
Microcontroladores. 
 

 

Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
práticas de laboratório. 
 

conceitual para analisar o 
funcionamento de 
microcontroladores e suas 
estruturas funcionais. 
 

microcontroladores com 
clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

PEREIRA, Fábio,PIC Programação em C, 3ª Ed., São Paulo: Editora Érica, 2004. 

Apostila de PIC com MikroC – Prof. Geraldo Ramos de Lelis 

 
Datasheets de fabricantes de microcontroladores. 
 

Software MikroC e Proteus. 

Kit de Microcontroladores EXSTO. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Geraldo Ramos de Lelis 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 3° módulo do curso Técnico em 
Telecomunicações apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, 
devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 78 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Telecomunicações 

Qualificação: Técnico em Telecomunicações 

Componente Curricular: Transmissão II 

Módulo: III C. H. Semanal: 5.0 

Professor: CLÁUDIO RUI MATEUS CALEIRO 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Identificar e avaliar sistemas de telecomunicações.  
 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção em 
sistemas de telecomunicações.  
 
Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de telecomunicações.  
 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Transmissão II                                                                                                                   Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 

 

2 

 

 

3 
 
4 

 

5 

 

6 

 

7 

Compreender os tipos de modulação de 
Pulso.  
 
Distinguir os tipos de multiplexação.  
 
Analisar as modulações digitais usadas.  
 
Compreender o sistema de hierarquia de 
multiplexação de transmissão digital.  
 
Compreender a tecnologia Bluetooth.  
 
 Reconhecer os códigos de linha.  
 
Compreender os princípios e a estrutura de 
fibra óptica. 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar sistemas pulsados.  
 
Verificar o funcionamento da multiplexação de 
sinais.  
 
Identificar os principais tipos de sistemas de 
Modulação e Demodulação digital.  
 
Identificar sistemas hierárquicos de transmissão 
digital.  
 
Identificar e verificar o funcionamento do 
Bluetooth.  
 
Identificar as codificações de linha.  
 
 Identificar os tipos e selecionar materiais e 
componentes de fibra óptica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

 

 

 

7 

 
 

Sistemas pulsados:  
modulação de Pulso por Amplitude (PAM);  
modulação de Pulso por Codificação (PCM)  
 
Multiplexação:  
TDM;  
FDM  
 
Modulação Digital:  
PSK;  
QAM  
 
Transmissão Digital:  
PDH;  
SDH  
 
Periféricos:  
Bluetooth  
 
Codificação de Linha:  
AMI;  
HDB-3/ CMI  
 
Fibras Ópticas:  
tipos;  
características;  
conexões e emendas;  
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8 

detectores ópticos;  
acessórios  
 
Modulação Digital em fibras ópticas  
WDM;  
DWDM  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular:  Transmissão II                                                                                                              Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar sistemas pulsados 

Sistemas pulsados: 
modulação de Pulso por 
Amplitude (PAM); 
modulação de Pulso por 
Codificação (PCM 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
09 / 02 a 24 / 02 

Verificar o funcionamento da 
multiplexação de sinais.  

 

Multiplexação: 
TDM; 
FDM 

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
25 / 02 a 23 / 03 

Identificar os principais tipos de 
sistemas de Modulação e 

Demodulação digital 

Modulação Digital:  
PSK;  
QAM  

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
24 / 03 a 28 / 04 

Identificar sistemas 
hierárquicos de transmissão 
digital.  

 

Transmissão Digital:  
PDH;  
SDH  

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
29 / 04 a 18 / 05 

Identificar e verificar o 
funcionamento do Bluetooth.  

 

Periféricos:  
Bluetooth  

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
19 / 05 a 01 / 06 

Identificar as codificações de 
linha. 

Codificação de Linha:  
AMI;  
HDB-3/ CMI  

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
02 / 06 a 16 / 06 
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Identificar os tipos e selecionar 
materiais e componentes de 
fibra óptica.  

 

Fibras Ópticas:  
tipos;  
características;  
conexões e emendas;  
detectores ópticos;  
acessórios e  
 
 Modulação Digital em fibras 
ópticas  
WDM;  
DWDM  

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração de 
teorias / Exercícios de aplicação/Solução de 
problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
17 / 06 a 07 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Compreender os tipos de 
modulação de Pulso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguir os tipos de 
multiplexação.  
 
 
 
 
 
 
Analisar as modulações 
digitais usadas.  
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Identificar sistemas pulsados.  
 
Bases Tecnológicas: 
Sistemas pulsados:  
modulação de Pulso por Amplitude 
(PAM);  

modulação de Pulso por Codificação 
(PCM) 

 
Habilidades: 
Verificar o funcionamento da 
multiplexação de sinais.  
 
Bases Tecnológicas: 
Multiplexação:  
TDM; FDM  
 
Habilidades: 
Identificar os principais tipos de 
sistemas de Modulação e 
Demodulação digital. 
 
Bases Tecnológicas: 
Modulação Digital:  
PSK; QAM  

Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 

 
 
 
 
 
 

Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 

 
 
 

Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 

 
 

Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir e propor soluções. 
 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir e propor soluções. 
 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir e propor soluções. 
 

Desempenho que evidencie o 
conhecimento e 
compreensão dos tipos de 
modulação de Pulso.  
 
 

 
 
 

 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento e os tipos de 
multiplexação.  
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento das 
modulações digitais usadas.  
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Compreender o sistema 
de hierarquia de 
multiplexação de 
transmissão digital 
 
 
 
 
Compreender a 
tecnologia Bluetooth 
 
 
 
 
 
Reconhecer os códigos 
de linha. 
 
 
 
 
 
Compreender os 
princípios e a estrutura de 
fibra óptica. 
 
 
 
 

Habilidades: 
Identificar sistemas hierárquicos de 
transmissão digital.  
 
Bases Tecnológicas: 
Transmissão Digital:  
PDH; SDH  
 
Habilidades: 
Identificar e verificar o 
funcionamento do Bluetooth.  
 
Bases Tecnológicas: 
Periféricos: Bluetooth  
 
Habilidades: 
Identificar as codificações de linha. 
 
Bases Tecnológicas: 
Codificação de Linha:  
AMI; HDB-3/ CMI  
 
Habilidades: 
Identificar os tipos e selecionar 
materiais e componentes de fibra 
óptica.  
 
Bases Tecnológicas: 
Fibras Ópticas:  
tipos; características;conexões e 
emendas; detectores ópticos;  
acessórios e 

Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 

 
 
 

Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 

 
 

Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática. 
 

 
 

Observação direta; 
Avaliação escrita individual; 
Estudo dirigido. 
Avaliação prática 

Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir e propor soluções. 
 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir e propor soluções. 
 
 

Desempenho que evidencie o 
conhecimento dos sistemas 
de hierarquia e multiplexação 
de transmissão digital 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento e a 
compreensão da tecnologia 
Bluetooth 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento dos códigos de 
linha. 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento, os princípios e 
a estrutura de fibra óptica. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Princípios de telecomunicações/ Coleção Schaum  

- NASCIMENTO, Juarez. Telecomunicações, Makron books, São Paulo. 

- Manual Técnico Centro Paula Souza- CARVALHO, Álvaro Gomes; BADINHAN, Luiz F. da 
Costa. Eletrônica-Telecomunicações. Fundação Padre Anchieta, São Paulo 2011. 
- Recursos de multimídia. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

. Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: CLÁUDIO RUI MATEUS CALEIRO 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 3° módulo do curso Técnico em 
Telecomunicações apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, 
devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 78  Município: Franca-SP 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Telecomunicações 

Qualificação: Técnico em Telecomunicações 

Componente Curricular: Redes de Comunicação de Dados 

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: JULIANO VIEIRA DE PAULA 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 

 
Correlacionar os tipos e dispositivos de redes e sistemas de comunicação de dados.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Redes de Comunicação de Dados                                                                                                                  Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

Distinguir e contextualizar as redes de 
comunicações de dados no Brasil.  
 
 Avaliar as características técnicas de 
materiais e componentes utilizados em 
redes de comunicação de dados.  
 
Compreender os protocolos em redes de 
comunicação de dados. 
  
 Distinguir os diferentes tipos de estruturas 
de cabeamento e camadas em suas 
aplicações práticas.  
 
Reconhecer e analisar os meios físicos, 
dispositivos e padrões de comunicação, 
avaliando as implicações de sua aplicação 
no ambiente de rede.  
 
Compreender e relacionar a tecnologia 
VOIP.  
  

1. 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
4. 
 
 
 
5.1 
 
 
5.2 
 
 
6 

 
 
 

Identificar topologias de redes de comunicações e 
normas regulamentadoras. 

  
Identificar e selecionar materiais e componentes 
utilizados em redes de comunicação de dados.  
 
Executar ensaios em componentes de 
comunicação de dados.  
 
Identificar e aplicar os protocolos em redes de 
comunicação de dados.  
 
 Instalar e operar redes LAN e WAN.  
 
 Interpretar diagramas esquemáticos dos tipos 
utilizados no mercado de cabeamento 
estruturado.  
 
 Instalar e operar redes ponto a ponto e redes 
sem fio.  
 
 Instalar e executar métodos de segurança de 
redes sem fio.  
 
Efetuar ligações entre centrais digitais utilizando 
tecnologia VOIP.  

 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 

Topologia de Redes de Comunicações:  
Aplicações;  
Normas regulamentadoras  
 
Dispositivos de Redes:  
modem’s, hub’s, repetidores, bridges, 
switches e routers  
 
Protocolos de Redes:  
organizações;  
padrões;  
modelo OSI;  
TCP/IP  
 
Redes LAN e WAN:  
tecnologias;  
projetos e instalações;  
protocolos de roteamento  
 
Aplicação de cabeamento estruturado:  
elementos de redes;  
tipos;  
característica;  
normas  
 
 Montagem de uma rede ponto a ponto:  
rede cliente-servidor com variações;  
roteamento de Datagramas  
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7. 
 
 
 
 

8. 
 
 

     9. 

 
Tecnologia de rede sem fio:  
interfaces físicas;  
protocolos para rede sem fio;  
segurança  
 
Administração de redes:  
segurança de redes  
 
 VOIP:  
tecnologia;  
utilização;  
ensaios  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Redes de Comunicação de Dados                                                                                                             Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar topologias de redes 
de comunicações e normas 
regulamentadoras. 

  

 

Topologia de Redes de 
Comunicações:  
Aplicações;  
Normas regulamentadoras  
 

 

Aula expositiva sobre Dispositivos de Rede: 
Hub,Switch e Roteador; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
09/02 a 13/02 

Identificar e selecionar 
materiais e componentes 
utilizados em redes de 
comunicação de dados.  
 

 

Dispositivos de Redes:  
modem’s, hub’s, repetidores, 
bridges, switches e routers  
 

 

Aulas práticas desenvolvidas em 
Laboratório: Configuração de Rede e Simulação 
de Ambiente de Rede com Software Cisco “  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

16/02 a 20/02 

Executar ensaios em 
componentes de comunicação 
de dados.  
 

 

Redes LAN e WAN:  
tecnologias;  
projetos e instalações;  
protocolos de roteamento  
 

 

Aulas práticas desenvolvidas em 
Laboratório: Configuração de Rede e Simulação 
de Ambiente de Rede com Software Cisco “  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

23/02 a 27/02 
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Identificar e aplicar os 
protocolos em redes de 
comunicação de dados.  

 

Protocolos de Redes:  
organizações;  
padrões;  
modelo OSI;  
TCP/IP  
 

 

Aulas práticas desenvolvidas em 
Laboratório: Configuração de Rede e Simulação 
de Ambiente de Rede com Software Cisco “  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

02/03 a 06/03 
 

Instalar e operar redes LAN e 
WAN.  

 

Aplicação de cabeamento 
estruturado:  
elementos de redes;  
tipos;  
característica;  
normas  

 

Aulas práticas desenvolvidas em 
Laboratório: Configuração de Rede e Simulação 
de Ambiente de Rede com Software Cisco “  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

09/03 a 20/03 

Interpretar diagramas 
esquemáticos dos tipos 
utilizados no mercado de 
cabeamento estruturado 

Aplicação de cabeamento 
estruturado:  
elementos de redes;  
tipos;  
característica;  
normas  

 

Aulas práticas desenvolvidas em 
Laboratório: Configuração de Rede e Simulação 
de Ambiente de Rede com Software Cisco “ 
Packet Tracer” e Crimpagem de Conectores : Rj 
45 e Rj 11; 
Aula expositiva sobre Dispositivos de Rede: 
Hub,Switch e Roteador; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

23/03 a 27/03 
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Instalar e operar redes ponto a 
ponto e redes sem fio.  
 

 

Montagem de uma rede ponto a 
ponto:  
rede cliente-servidor com 
variações;  
roteamento de Datagramas  

 

Aulas práticas desenvolvidas em 
Laboratório: Configuração de Rede e Simulação 
de Ambiente de Rede com Software Cisco “ 
Packet Tracer” e Crimpagem de Conectores : Rj 
45 e Rj 11; 
Aula expositiva sobre Dispositivos de Rede: 
Hub,Switch e Roteador; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

 
30/03 a 10/04 

Instalar e executar métodos de 
segurança de redes sem fio.  

 

Tecnologia de rede sem fio:  
interfaces físicas;  
protocolos para rede sem fio;  
segurança 

Laboratório: Configuração de Redes WIRELLESS 
e Simulação de Ambiente de Rede com Software 
Cisco “Aula Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

13/04 a 24/04 

Efetuar ligações entre centrais 
digitais utilizando tecnologia 
VOIP.  
 

VOIP:  
tecnologia;  
utilização;  
ensaios  
 

 
 

Laboratório: Configuração de Rede e Simulação 
de CALL MANAGER de Ambiente de Rede com 
Software Cisco “  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

27/04 a 07/07 
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  IV - Plano de Avaliação de Competências  

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Distinguir e contextualizar as 
redes de comunicações de 
dados no Brasil.  
 
 
 
 
 
 
 
Avaliar as características 
técnicas de materiais e 
componentes utilizados em 
redes de comunicação de 
dados.  
 
 
 
 
 
 
Compreender os protocolos 
em redes de comunicação de 
dados. 
  

Habilidades: Identificar 
topologias de redes de 
comunicações e normas 
regulamentadoras. 
 
 
 
 
 
 
Habilidades: Identificar e 
selecionar materiais e 
componentes utilizados em 
redes de comunicação de 
dados.  
 
 
 
 
 
 
Habilidades: Identificar e 
aplicar os protocolos em redes 
de comunicação de dados.  
 

Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios  
 
 
 
Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios  
 
 
 
 
Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 
Observação direta do 

Demonstração do 
conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos 
resultados; 
 
 
 
 
 
Participação e interação 
na atividade proposta 
apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa; 
Criatividade. 
 
 
 
 
 
Participação e interação 
na atividade proposta 
apresentando soluções; 
Empenho; 

Demonstra 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
e interpretar, identificar, instalar, 
configurar e avaliar redes de 
comunicação. 
 
 
 
 
Demonstra 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
e interpretar, identificar, instalar, 
configurar e avaliar redes de 
comunicação. 
 
 
 
 
 
Demonstra 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
e interpretar, identificar, instalar, 
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Distinguir os diferentes tipos 
de estruturas de cabeamento 
e camadas em suas 
aplicações práticas.  
 
 
 
 
 
Reconhecer e analisar os 
meios físicos, dispositivos e 
padrões de comunicação, 
avaliando as implicações de 
sua aplicação no ambiente 
de rede.  
 
 
 
Compreender e relacionar a 
tecnologia VOIP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Habilidades: Instalar e operar 
redes LAN e WAN.  
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades: Interpretar 
diagramas esquemáticos dos 
tipos utilizados no mercado de 
cabeamento estruturado.  
 
 
 
 
 
Habilidades: Efetuar ligações 
entre centrais digitais utilizando 
tecnologia VOIP.  

 
 
 
 

desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios  
 
 
 
 
Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios  
 
 
Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios  
 
 
Exercícios em sala de 
aula; 
Avaliação escrita; 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios  
 
 

Iniciativa; 
Criatividade. 
 
 
 
 
 
Demonstração do 
conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos 
resultados; 
 
 
 
Participação e interação 
na atividade proposta 
apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa; 
Criatividade. 
 
 
 
 
Participação e interação 
na atividade proposta 
apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa; 
Criatividade. 
 

configurar e avaliar redes de 
comunicação. 
 
 
 
 
 
Demonstra 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
e interpretar, identificar, instalar,  
configurar e avaliar redes de 
comunicação. 
 
 
Demonstra 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
e interpretar, identificar, instalar,  
configurar e avaliar redes de 
comunicação. 
 
 
 
 
Demonstra 
conhecimento e 
facilidade para analisar 
e interpretar, identificar, instalar,  
configurar e avaliar redes de 
comunicação. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livros didáticos na área,disponíveis na biblioteca escola 
Recursos áudio-visuais. 
Redes de Computadores - Andrew S. Tanenbaum 
Redes, guia prático - Carlos E. Morimoto 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Utilização de atividades com metodologias diferenciadas e reorientação da aprendizagem, organizados da 
seguinte forma: 
Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com objetivo de oferecer ao aluno condições de 
apreender o que está sendo ensinado; 

 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Juliano Vieira de Paula 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do curso Técnico em 
Telecomunicações apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, 
devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078  Código: 078  

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: SISTEMAS TELEFONIA II 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: JULIANO VIEIRA DE PAULA 

                              

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 

 
Identificar e avaliar os diversos tipos de dispositivos utilizados nos sistemas de 
telecomunicações.  

Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção 
em sistemas de telecomunicações.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: Sistemas de Telefonia II                                                                                                                   Módulo:III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

 

Compreender os padrões de sinalização 
telefônica.  

 
Avaliar e estabelecer relação para o 
interfaceamento entre centrais digitais e 
equipamentos.  

 
 Compreender os conceitos da telefonia IP.  
 
Distinguir o funcionamento das redes 
digitais.  

 
 Compreender o sistema de telefonia 
celular e distinguir as diferentes gerações e 
tecnologia de acesso.  
  

1 
 
 

2.1 
 

2.2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

Identificar as características da sinalização 
telefônica.  

 
Verificar o funcionamento de centrais digitais.  

 
Realizar ligações entre centrais digitais e demais 
equipamentos do sistema telefônico. 
  
Verificar o funcionamento de centrais IP.  
 
 
Identificar as características das redes digitais.  
 
 
 
Identificar as características de 
 funcionamento da telefonia celular.  

1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 

Sinalização telefônica 
  
Telefonia Digital:  
tipos;  
características;  
interfaces  
 
Telefonia IP:  
conceitos;  
Centrais IP (PABX)  
 
 Redes Digitais:  
conceitos e funcionamento;  
Sistemas Integrados;  
ATM, XDSL e Framerelay  
 
 Telefonia Celular:  
conceitos;  
características;  
técnicas de acesso:  
FDMA;  

TDMA;  

CDMA;  

GSM; 3G/4G  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Sistemas de Telefonia II                                                                                                 Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar as características da 
sinalização telefônica.  

 

Sinalização telefônica 
 

Aula Teórica sobre Sinalização telefônica 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
09/02 a 13/02 

Verificar o funcionamento de 
centrais digitais.  

 
 

Telefonia Digital:  
tipos;  
características;  
interfaces 

Aula Expositiva sobre Centrais digitais. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

16/02 a 20/03 

Verificar o funcionamento de 
centrais IP.  

 

Telefonia IP:  
conceitos;  
Centrais IP (PABX)  
 

 

Aula Expositiva sobre Centrais digitais IP. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

23/03 a 30/04 
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Verificar o funcionamento de 
centrais IP 

Telefonia IP:  
conceitos;  
Centrais IP (PABX)  
 

Aula Expositiva sobre Centrais digitais IP. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

04/05 a 29/05 
 

Identificar as características 
das redes digitais.  

 

Redes Digitais:  
conceitos e funcionamento;  
Sistemas Integrados;  
ATM, XDSL e Framerelay  
 

 

Aula  Teórica sobre Redes Digitais 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

01/06 a 19/06 

Identificar as características de 
funcionamento da telefonia 
celular. 

Telefonia Celular:  
conceitos;  
características;  
técnicas de acesso:  
FDMA;  

TDMA;  

CDMA;  

GSM  

3G/ 4G  
 

Aula  Teórica sobre Telefonia Móvel 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

22/06 a 07/07 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Compreender os padrões de 
sinalização telefônica.  

 
 
 
 
 
 
Avaliar e estabelecer relação 
para o interfaceamento entre 
centrais digitais e 
equipamentos.  
 
 
 
 
 
 
Compreender os conceitos 
da telefonia IP.  
 
 
 
 
 
 
 
Distinguir o funcionamento 
das redes digitais.  

Identificar as características da 
sinalização telefônica.  

 

 

 

 
Verificar o funcionamento de 
centrais digitais.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verificar o funcionamento de 
centrais IP.  

 
 
 

 
 
 
 
Identificar as características das 
redes digitais.  

Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 
 
 
Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 
 
 
 
 
Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 

Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
funcionamento da Sinalização 
Telefônica 
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 
Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
funcionamento de Centrais 
Digitais. 
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
funcionamento de Centrais 
Digitais IP. 
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 
 
 
Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 

Analisa ofuncionamento da 
Sinalização Telefônica feita 
com clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 
 
Analisa o funcionamento de 
Centrais Digitais feita com 
clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
Analisa o funcionamento de 
Centrais Digitais IP feita com 
clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 
 
 
 
Analisa o funcionamento de 
Redes Digitais feita com 
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Compreender o sistema de 
telefonia celular e distinguir 
as diferentes gerações e 
tecnologia de acesso.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Identificar as características de 
funcionamento da telefonia 
celular. 

desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação individual escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 
 

funcionamento de Centrais 
Digitais IP e das Redes Digitais 
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 
 
 
 
Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
sistema de telefonia celular e o 
seu funcionamento . 
Usar corretamente os termos 
técnicos. 
 
 

clareza, embasamento 
conceitual e com o uso correto 
dos termos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
Analisa o funcionamento de 
sistema de telefonia celular  
feita com clareza, 
embasamento conceitual e com 
o uso correto dos termos 
técnicos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livros didáticos na área,disponíveis na biblioteca escola 
Recursos áudio-visuais. 
Redes de Computadores - Andrew S. Tanenbaum 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Utilização de atividades com metodologias diferenciadas e reorientação da aprendizagem, organizados da 
seguinte forma: 
Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com objetivo de oferecer ao aluno condições de 
apreender o que está sendo ensinado.  

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Juliano Vieira de Paula 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 3° módulo do curso Técnico em 
Telecomunicações apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, 
devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
 

 


