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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 

Tendo em vista a crescente demanda por profissionais com formação técnica que tenham             

capacidade de empregar seus conhecimentos na resolução de problemas práticos, a componente            

curricular de Projetos com Sistemas Microcontrolados busca consolidar os conhecimentos          

adquiridos no decorrer do curso, fornecendo aos alunos condições de se tornarem profissionais             

capazes de: desenvolver, gerenciar e executar projetos de automação industrial, principalmente           

projetos envolvendo microcontroladores. 

 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo Geral 

Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obtém no decorrer do curso com o                

estudo das componentes curriculares através da idealização, execução e apresentação de um projeto             

prático que utilize microcontroladores. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

● Integrar os conteúdos das componentes curriculares do ano corrente e anterior, 

principalmente microcontroladores. 



 
 
 

● Capacitar o aluno a propor soluções para problemas técnicos. 

● Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos. 

● Incentivar o trabalho em grupo. 

● Desenvolver habilidades de apresentação em público. 

4. Conteúdo Programático: 

 Conteúdo Data Aulas 
1º Trimestre 

1 Apresentação do plano de ensino. 
Introdução a projetos com microcontroladores. 

08/02/18 2 

2 Divisão das equipes. 
Discussão sobre os projetos a serem elaborados. 

15/02/18 2 

3 Discussão sobre os projetos a serem elaborados. 22/02/18 2 
4 Discussão sobre os projetos a serem elaborados. 01/03/18 2 
5 Apresentação do tema do projeto (N1) 08/03/18 2 
6 Elaboração dos Requisitos. 15/03/18 2 
7 Elaboração da proposta de projeto. 22/03/18 2 
8 Elaboração da proposta de projeto. 29/03/18 2 
9 Elaboração da proposta de projeto. 05/04/18 2 
10 Elaboração da proposta de projeto. 12/04/18 2 
11 Elaboração da proposta de projeto. 19/04/18 2 
12 Elaboração da proposta de projeto. 26/04/18 2 
13 Entrega da proposta de projeto (N2). 

Avaliação da participação individual (N3). 
Preparação da apresentação da proposta de projeto. 

03/05/18 2 

14 Apresentação da proposta de projeto (N4). 10/05/18 2 
2º Trimestre 

15 Elaboração do pré-projeto. 17/05/18 2 
16 Elaboração do pré-projeto. 24/05/18 2 
17 Elaboração do pré-projeto. 07/06/18 2 
18 Elaboração do pré-projeto. 14/06/18 2 
19 Elaboração do pré-projeto. 21/06/18 2 
20 Elaboração do pré-projeto. 28/06/18 2 
21 Elaboração do pré-projeto. 

Desenvolvimento do projeto. 
05/07/18 2 

22 Elaboração do pré-projeto. 
Desenvolvimento do projeto. 

12/07/18 2 



 
 
 

23 Elaboração do pré-projeto. 
Desenvolvimento do projeto. 

02/08/18 2 

24 Elaboração do pré-projeto. 
Desenvolvimento do projeto. 

09/08/18 2 

25 Elaboração do pré-projeto. 
Desenvolvimento do projeto. 

16/08/18 2 

26 Entrega do pré-projeto (N5). 
Avaliação da participação individual (N6). 
Preparação da apresentação do pré-projeto. 

23/08/18 2 

27 Apresentação do pré-projeto (N7). 30/08/18 2 
3º Trimestre 

28 Desenvolvimento do projeto. 06/09/18 2 
29 Desenvolvimento do projeto. 13/09/18 2 
30 Desenvolvimento do projeto. 20/09/18 2 
31 Desenvolvimento do projeto. 27/08/18 2 
32 Desenvolvimento do projeto. 04/10/18 2 
33 Desenvolvimento do projeto. 11/10/18 2 
34 Desenvolvimento do projeto. 18/10/18 2 
35 Desenvolvimento do projeto. 25/10/18 2 
36 Desenvolvimento do projeto. 01/11/18 2 
37 Desenvolvimento do projeto. 08/11/18 2 
38 Entrega do projeto (N8). 

Preparação da apresentação do projeto. 
22/11/18 2 

39 Apresentação do projeto (N9). 
Avaliação da participação individual (N10). 

29/11/18 2 

40 Desmonte do projeto e revisão do material utilizado. 06/12/18 2 

 

5. Procedimentos Metodológicos 

A componente curricular será conduzida de forma expositiva, orientando os alunos na            

proposição e execução dos projetos. Serão feitas abordagens nos grupos de trabalho para sanar              

eventuais dúvidas e instigar os alunos a propor soluções às dificuldades/problemas encontrados com             

base nos conhecimentos técnicos adquiridos durante o curso. Serão disponibilizados materiais e            

equipamentos contidos nos laboratórios do curso para a execução dos projetos. Os grupos deverão              

desenvolver documentos como a proposta do projeto, cronograma de trabalho e lista de materiais.              

Além disso, caberá a emissão de um relatório final do projeto e sua apresentação oral. Sempre que                 



 
 
 
possível serão realizadas atividades integradas com as demais componentes curriculares          

previamente planejadas com a turma. 

 

6. Procedimentos de Avaliação 

 

- Avaliação da disciplina 

Como instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem serão considerados em          

cada trimestre: 

1º trimestre: Serão realizadas quatro avaliações: apresentação do tema do projeto (N1), proposta de              

projeto (N2), participação individual (N3) e apresentação da proposta de projeto (N4). A nota do               

trimestre será dada pela expressão abaixo: 

N1ºT = N1 x 0,2 + N2 x 0,3 + N3 x 0,2 + N4 x 0,3. 

 

2º trimestre: Serão realizadas três avaliações: pré-projeto (N5), participação individual (N6),           

apresentação do pré-projeto (N7). A nota do trimestre será dada pela expressão abaixo: 

N2ºT = N5 x 0,4 + N6 x 0,3 + N7 x 0,3. 

 

3º trimestre: Serão realizadas três avaliações: projeto (N8), apresentação do projeto (N9), avaliação 

da participação individual (N10). A nota do trimestre será dada pela expressão abaixo: 

N3ºT = N8 x 0,4 + N9 x 0,3 + N10 x 0,3. 

 

- Avaliação Integradora – PARA OS CURSOS EMITAI e EMITST 

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 instrumento avaliativo prova, com questões objetivas envolvendo          

conteúdos de diversos componentes curriculares, 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 pública 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 professores 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 Integradora 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.  

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 quantitativos 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 apresentarem 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% (setenta 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 aprendizagem, 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. 

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 resultados 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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