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PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 
CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Componente Curricular: PROJETO COM SISTEMAS MICROCONTROLADOS 

Período Letivo: 2020/1-2 Turma: 2019 Carga Horária: 67 Aulas semanais: 02 

Professores: Marcelo Cendon e Jéssica Peretti Ribeiro Alves 
e-mail: marcelo.cendron@ifc.edu.br 
e-mail: jessica.alves@ifc.edu.br 

 

1. EMENTA 
Elaboração, Execução e Apresentação de Projetos Técnicos que integrem os conteúdos abordados no ano do 

curso e tenham características de Inovação Tecnológica. 

2. JUSTIFICATIVA DO COMPONENTE CURRICULAR 

A disciplina de Projeto com Sistemas Microcontrolados é caracterizada como uma proposta de atividade inter-

disciplinar, onde o foco principal é propiciar aos alunos um embasamento prático do conjunto de conceitos 

adquiridos em sala de aula até o momento em torno de uma atividade única, uma vez que inseridos  no mercado 

de trabalho serão estimulados a aplicar a relação entre a teoria e as práticas do mercado e compreender a inter-

disciplinaridade aplicação nas diversas áreas da automação industrial.    

3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo Geral 

Integrar os conteúdos estudados nas componentes curriculares através da elaboração e execução de um projeto, 

oferecendo uma vivência prática-profissional mediante aplicação dos conhecimentos em situações reais que 

virão a ser potencialmente enfrentadas pelos profissionais da área de automação industrial. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

• Desenvolver o espírito de liderança dos alunos; 

• Aperfeiçoar as habilidades de trabalho em equipe; 

• Ampliar a capacidade de organização e estruturação para a execução de projetos dentro de uma 

metodologia, focando nas etapas de planejamento e gestão de tempo e recursos; 

• Administrar adversidades encontradas ao longo do projeto; 

• Elaboração de relatório e apresentação final; 

• Consolidar os saberes adquiridos no curso até o momento. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (por encontro)   
Horas/ Aula Descrição das atividades   
10/02/2020  

17/02/2020 (4h/a) 
1.1.Apresentação do plano de ensino. Apresentação da Escrita de Texto sem Plágio   

02/03/2020  
09/03/2020  

 16/03/2020 (6h/a) 

1.2.Preparação dos pré-projetos, cronogramas e orçamentos   

23/03/2020 (2h/a) 1.3.Avaliação 01 – Apresentação dos pré-projetos   
30/03/2020 
06/04/2020  

13/04/2020  (6h/a) 

1.4.Preparação dos pré-projetos   

24/04/2020 Avaliação 03: Avaliação Integradora (Previsão)   
27/04/2020  (2h/a) 1.5.Preparação dos pré-projetos   
04/05/2020 (2h/a) 1.6.Avaliação 02: Avaliação dos pré-projetos   
11/05/2020 (2h/a) 1.7.Reavaliação trimestral   
18/05/2020 (2h/a) 1.8.Desenvolvimento do projeto   

25/05/2020 
01/06/2020  
08/06/2020   

15/06/2020 (8h/a) 

1.9. Preparação dos projetos   

22/06/2020 (2h/a) 1.10. Avaliação 04: Avaliação do andamento dos projetos   
29/06/2020  
06/07/2020 
27/07/2020 

03/08/2020 (8h/a) 

1.11. Preparação dos projetos   

10/08/2020 (2h/a) 1.12. Avaliação 05: Avaliação do andamento dos projetos   
12/08/2020 Avaliação 06: Avaliação Integradora (Previsão)   

17/08/2020 (2h/a) 1.13. Reavaliação trimestral   
31/08/2020 
14/09/2020 

21/09/2020 (6h/a) 

1.14. Desenvolvimento do projeto   

28/09/2020 (2h/a) 1.15. Avaliação 07: Avaliação do andamento dos projetos   
05/10/2020 
19/10/2020 

26/10/2020 (6h/a) 

1.16. Preparação dos projetos   

28/10/2020 Avaliação 08: Pré-Banca (Previsão)   
09/11/2020  

16/11/2020 (4h/a) 
1.17. Preparação dos projetos para Pré-Banca   

21/11/2020 Avaliação 09: Banca do Projeto Integrador (Previsão)   
30/11/2020 (2h/a) 1.18. Desmontagem e organização dos projetos   
07/12/2020(2h/a) 1.19. Reavaliação Trimestral   
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os conteúdos serão conduzidos sob o enfoque da construção do conhecimento, do processo de ensino-apren-

dizagem, orientando o desenvolvimento do saber técnico. Para tanto, durante a condução da Projetos com Sis-

temas Microcontrolados, se lançará mão de algumas ferramentas metodológicas capazes de atender a estes 

pressupostos, tais como: aulas expositivas e dialogadas com recursos de multimídias; debates e discussões, 

exercícios de fixação e atividades práticas individuais e/ou em grupo a fim de aplicar os conhecimentos adqui-

ridos. 

 

A disciplina de Projeto com Sistemas Microcontrolados é caracterizada como uma proposta de atividade inter-

disciplinar, onde prevê-se atividades de integração com as disciplinas de Biologia, Matemática e Microcontro-

ladores. 

 

Observação sobre os direitos autorais: 

Não é permitido gravação de áudio e vídeo, assim como fotografias dos professores, da aula ou dos materiais 

sem prévia autorização dos titulares da disciplina. As aulas e o material de apoio produzido para a disciplina, 

como slides e apostilas, não podem ser divulgados ou reproduzidos sem prévia autorização dos professores, 

sob pena de violação ao art. 46, IV, da Lei nº 9.610/98, que trata dos direitos autorais 

 

6. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO 

Será́ considerado na disciplina de Projetos com Sistemas Microcontrolados todo o processo de ensino-

aprendizagem. Para tanto, todas as atividades desenvolvidas em sala de aula e/ou em casa serão consideradas 

como avaliativas, em um processo cumulativo de resultados. As avaliações poderão ser realizadas de forma 

individual ou em grupo, conforme critérios de avaliação. 

 
Avaliação trimestral: 
 
NOTAS Média 1 

a) Avaliação 01: Apresentação dos pré-projetos (40%) 
b) Avaliação 02:  Pré-projetos escritos (40%) 
c) Avaliação 03: Avaliação Integradora (20%) 
 

NOTAS Média 2 
a) Avaliação 04: Desenvolvimento parcial dos projetos (40%) 
b) Avaliação 05:  Desenvolvimento parcial dos projetos (40%) 
c) Avaliação 06: Avaliação Integradora (20%) 
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NOTAS Média 3 
a) Avaliação 07: Desenvolvimento parcial dos projetos (40%) 
b) Avaliação 08: Pré-banca (40%) 
c) Avaliação 09: Banca do Projeto Integrador (20%) 

 
 
Avaliação Integradora 
 
     A Avaliação Integradora será realizada ao final de cada trimestre, contabilizando 20% da média trimestral 

de cada componente curricular. No primeiro e segundo trimestres, a Avaliação Integradora consistirá no ins-

trumento avaliativo prova, com questões objetivas envolvendo conteúdos de diversos componentes curricula-

res, favorecendo a contextualização e aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos em sala de aula. Serão 

privilegiados, na construção dessas questões, os conhecimentos que foram trabalhados de forma integrada ao 

longo do trimestre. 

    No terceiro trimestre de cada ano letivo, será considerada como Avaliação Integradora a apresentação pú-

blica do Projeto Integrador, bem como, a versão escrita do mesmo, desenvolvido em disciplina própria. A 

comunidade interna e externa será convidada a participar do evento, tanto como espectadores, quanto como 

avaliadores. 

    Outro objetivo da Avaliação Integradora, especialmente quando realizada no instrumento avaliativo prova, 

é preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e para outros exames e concursos que 

desejarem realizar futuramente. 

   O processo seletivo para ingressar no ensino superior mudou na última década e hoje favorece muito mais o 

processo de resolução e análise de situações e problemas cotidianos, em detrimento do acúmulo de conteúdos 

e da memorização de fórmulas sem aplicabilidade. 

  Reforça-se que a Avaliação Integradora também possui o papel de formalizar a integração, já realizada em 

sala de aula, entre as disciplinas que compõem o núcleo básico e o técnico. Destaca-se, ainda, que os professo-

res serão incentivados a fazer atividades e avaliações integradas dentro dos componentes curriculares, não 

relegando a integração de conteúdos e conhecimentos apenas ao momento privilegiado da Avaliação Integra-

dora ao final de cada trimestre. 

  
Recuperação paralela 
 
    É garantido ao aluno atividades de recuperação de estudos, nos componentes curriculares em que não atingir 

rendimento suficiente no decorrer do período letivo. Considera-se aqui, rendimento insuficiente, nota abaixo 

de 7,0 (sete vírgula zero) mensurada através de instrumentos avaliativos.  
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    A recuperação de estudos encontra amparo legal no art. 24, inciso V, alínea e, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB 9.394/96: “Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos 

ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino 

em seus regimentos.” 

   Com efeito, a recuperação visa o aperfeiçoamento da aprendizagem e não apenas do alcance da média, ou 

seja, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, consoante dita o art. 24 da LDB 9.394/96, 

inciso V, alínea a, ao tratar dos critérios a serem observados na verificação do rendimento escolar: “avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantita-

tivos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.” 

   A recuperação de conteúdos, bem como a recuperação de avaliação (nota) são obrigatórias. A recuperação 

de conteúdos deverá ser realizada ao longo do ano letivo de forma paralela para todos os estudantes que apre-

sentarem fragilidades de aprendizagem. 

   A metodologia de recuperação de notas empregada pelo campus deverá respeitar a Resolução 084/2014 do 

CONSUPER/IFC. Assim, a frequência das reavaliações deverá ser única, ao final do trimestre. 

 

Exame Final – Art. 70 e Art. 71 da RESOLUÇÃO Nº 084 - CONSUPER/2014 

 

    Considerar-se-á aprovado para o ano seguinte o estudante que tiver frequência igual ou superior a 75% (se-

tenta e cinco por cento) considerando a carga horária total do curso e alcançar Média Anual igual ou superior 

a 7,0 (sete vírgula zero) em cada componente curricular. A Média Anual (MA) será a média das notas finais de 

cada trimestre. 

    O estudante que atingir Média Anual (MA) inferior a 7,0 (sete vírgula zero) terá direito à recuperação de 

nota (Exame Final). A recuperação de notas (Exame Final) é uma avaliação composta por todo o conteúdo 

ministrado no ano de cada componente curricular, que tenha sido devidamente recuperado em termos de apren-

dizagem, e tem por objetivo recuperar as notas dos estudantes que não obtiveram aproveitamento igual ou 

superior a 7,0 (sete vírgula zero) em cada componente curricular. 

   O aluno em exame será aprovado no componente curricular, quando a Média Final (MF) for igual ou superior 

a 5,0 (cinco vírgula zero), calculada da seguinte forma: 

MF = NE x 0,4 + MA x 0,6, sendo 

MF = MÉDIA FINAL, 

NE = NOTA EXAME, 

MA = MÉDIA ANUAL. 
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     Para o cálculo da média final (MF), leva-se em consideração que a avaliação do desempenho do estudante 

deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resulta-

dos ao longo do período sobre as eventuais provas finais. 

     As recuperações de notas (Exames Finais), arquivadas na Coordenação de Registros Acadêmicos, só podem 

ser revisadas através de solicitação do estudante, em formulário próprio. 
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OBSERVAÇÕES 

No decorrer da realização das atividades da unidade curricular de Projeto com Sistemas Microcontrolados, 
poderão ser acrescentados conteúdos/atividades que possam contribuir para complementar o que prevê o 
presente plano de ensino e aprendizagem, dependendo da disponibilidade de tempo e de recursos.  

 

 

Luzerna - SC, 04 de fevereiro de 2020. 

 

 


