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APRESENTAÇÃO

A organização da oferta formativa coerente com as mudanças no processo produtivo é um dos grandes desafios
enfrentados pelas instituições de formação profissional que preparam o trabalhador sob as perspectivas da
competência e polivalência, com o propósito de desenvolver suas capacidades para compreensão e aplicação
das bases gerais, técnicas, científicas e socioeconômicas de uma área de atuação.

O ITINERÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL elaborado nas diversas áreas da indústria, para
subsidiar as ações de formação profissional do SENAI, tem como objetivo o alinhamento e atualização do
desenho curricular com base em contextos reais do mundo do trabalho.

Nesse sentido, este documento apresenta o itinerário nacional da área de TI- HARDWARE como resultado do
trabalho articulado nacionalmente por meio dos Comitês Técnicos Setoriais Nacionais, dos Comitês de
Especialistas Técnicos do SENAI e, também, dos Interlocutores da ação.

Embora apresente o itinerário formativo de áreas tecnológicas, não se constitui como um documento finalizado,
uma vez que dentre as ações nacionais está o permanente monitoramento dos Perfis Profissionais e Desenhos
Curriculares Nacionais no sentido de mantê-los aderentes às necessidades do mundo do trabalho e à
Metodologia SENAI de Educação Profissional.

Desta forma, entregamos aos regionais a versão 4 atualizada e ampliada, enquanto instrumentalização para
atender de forma proativa ao desafio da organização da oferta formativa, tendo em vista o fortalecimento do
padrão nacional e das ações do Sistema SENAI.



MATRIZ DE REFERÊNCIA

O Itinerário Nacional de Educação Profissional da área de TI- HARDWARE contempla cursos de Formação
Inicial e Continuada, Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Os desenhos curriculares aqui apresentados representam uma base nacional comum para a oferta formativa dos
Departamentos Regionais, tendo em vista a atualização técnica e tecnológica de seus cursos e a manutenção
do padrão de qualidade educacional SENAI.

Embora nem todos os currículos tenham sido desenvolvidos a partir de um Perfil Profissional definido por um
Comitê Técnico Setorial -- estratégia prioritária da Metodologia SENAI de Educação Profissional --todos foram
desenvolvidos a partir de pesquisas de mercado, estudos técnicos de tendência e prospecção, conhecimento
tácito da área e norteadores estratégicos e submetidos ao comitê de Especialistas técnicos do SENAI que
procederam a devida análise para que os regionais possam usufruir de um documento condizente com as
demandas da indústria nacional.

Os Departamentos Regionais poderão montar suas ofertas formativas utilizando o currículo de cada ocupação,
na íntegra, ou fazendo o acréscimo de até 20% à carga horária estabelecida. A medida fará com que todo curso
atenda a uma base nacional comum sem, contudo, comprometer as especificidades estaduais.

A seguir, a Matriz de Referência da área de TI- HARDWARE que apresenta os cursos com suas respectivas
Unidades Curriculares e cargas horárias, além de representar graficamente a composição de cada curso e servir
para orientação ao regional na composição de novas ofertas a partir do desmembramento do currículo aqui
apresentado.



BÁSICO

Documentação Técnica 30 horas
Ferramentas Administrativas 24 horas
Fundamentos de Eletroeletrônica 20 horas
Eletroeletrônica aplicada 120 horas
Ferramentas para documentação técnica 140 horas
Terminologia de hardware, software 60 horas
Eletroeletrônica Aplicada - 60 60 horas
Ferramentas para Documentação Técnica - 120 120 horas
Gestão de Pessoas 40 horas
Montagem e Manutenção de Microcomputadores 120 horas

ESPECÍFICO

Cabeamento Estruturado 36 horas
Eletrônica 30 horas
Ferramentas Administrativas 24 horas
Instalação de Redes de Locais 30 horas
Instalação de Sistemas Operacionais Desktop e Aplicativos 40 horas
Manutenção de Computadores 60 horas
Ferramentas de Escritório 100 horas
Ferramentas de Internet 20 horas
Sistema Operacional 40 horas
Instalação e Configuração de Sistema Operacional e Aplicativo 50 horas
Montagem e Manutenção de Computadores 60 horas

ESPECÍFICO I

Arquitetura de Redes 80 horas
Cabeamento Estruturado 100 horas
Comutação de Rede Local 120 horas
Gerenciamento e Monitoramento de Rede 60 horas
Interconexão de Redes 100 horas
Arquitetura e montagem de computadores 160 horas
Instalação e configuração de rede 160 horas

ESPECÍFICO II

Gerenciamento de serviços de TI 80 horas
Instalação e manutenção de computadores 250 horas
Segurança de dados 50 horas
Segurança de Redes 100 horas
Serviços de Convergência 60 horas
Serviços de Rede 120 horas
Servidores de Rede 120 horas

INTRODUTÓRIO
Sistemas Operacionais 120 horas
Tendências e demandas de tecnologias de TI 60 horas

CH Total 220 horas 184 horas 160 horas 1200 horas 1200 horas

Qualificações

Formação Inicial
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1. INSTALADOR REPARADOR DE REDES DE COMPUTADORES

1.1 Identificação da ocupação

Ocupação INSTALADOR REPARADOR DE REDES DE
COMPUTADORES CBO 7311

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Formação Inicial e Continuada C.H MÍNIMA 220h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 2 EIXO

TECNOLÓGICO
Informação e
Comunicação

ÁREA
TECNOLÓGICA TI- HARDWARE SEGMENTO TECNOLÓGICO Tecnologia da Informação - Hardware

COMPETÊNCIA
GERAL

Instalar e manter infraestrutura física, sistemas operacionais, cliente e equipamentos ativos de rede,
aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação
ambiental.

REQUISITOS
DE ACESSO

Ter concluído 6ª série ou 7º ano do Ensino Fundamental
Ter no mínimo, 16 anos completos

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência
1

Instalar e manter infraestrutura física de rede de computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade,
de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.

Unidade de
Competência
2

Instalar e manter sistemas operacionais, cliente e equipamentos ativos de rede de computadores,
aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.



1.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

ESPECÍFICO

Cabeamento Estruturado 36h

220h

Eletrônica 30h
Ferramentas Administrativas 24h
Instalação de Redes de Locais 30h
Instalação de Sistemas Operacionais Desktop e Aplicativos 40h
Manutenção de Computadores 60h

TOTAL 220h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Instalador reparador de redes de computadores
Unidade Curricular: Cabeamento Estruturado
Carga Horária: 36h
Unidades de Competência: 

UC1: Instalar e manter infraestrutura física de rede de computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde
e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Realizar a execução de projeto da infraestrutura física de rede observando as normas técnicas.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Cabeamento Estruturado:
Aterramento e proteção elétrica
Certificações
Conexões metálicas
Conexões óticas
Emendas e conectorizações óticas
Equipamentos e ferramentas para Emendas e
conectorizações óticas
Interferência eletromagnética (EMI)
Meios de transmissão
Mídia Ótica
Normalização (normas ABNT 14565 v2007, ISO
e ANSI/TIA , Sistemas de Cabeamento
Estruturado;
Segurança no Trabalho
Telefonia
Testes para redes óticas
Transmissão ótica
Transmissão por mídia metálica

Desenho Técnico
Representação gráfica de projetos, software
para representação gráfica

Capacidades Técnicas

Analisar memorial descritivo do projeto de cabeamento
estruturado
Distinguir os tipos de cabos, metálicos e óticos, utilizadas no
projeto de cabeamento estruturado
Efetuar as modificações necessárias conforme projeto atual
Fazer uso de equipamento de fusão de fibra ótica
Fazer uso de ferramentas para instalação de cabeamento
metálico e ótico
Identificar a presença de equipamentos propagadores de ruídos
eletromagnéticos nos ambientes de instalação dos passivos de
rede
Identificar as condições atuais da estrutura da rede e confrontar
com a documentação original da rede
Identificar as especificações dos diferentes tipos de cabos
Identificar a simbologia utilizada no projeto físico de acordo com
as normas de cabeamento estruturado
Inspecionar as condições das instalações elétricas do ambiente
proposto para instalação dos passivos de rede
Interpretar os sintomas de falhas na infraestrutura de
cabeamento estruturado
Interpretar projeto ou documentação de rede para diagnosticar
problemas na infraestrutura de rede
Interpretar projetos da topologia física da rede
Isolar o problema na infraestrutura física de rede
Observar as condições de umidade, localização, e temperatura
do ambiente proposto para instalação dos passivos de rede
Registrar o problema da infraestrutura física de rede
Relacionar as ferramentas específicas a serem utilizadas na
execução do projeto de cabeamento estruturado
Relacionar os equipamentos necessários para execução do
projeto de cabeamento estruturado
Resolver o problema na infraestrutura física de rede
Seguir orientações do controle de acesso físico ao ambiente de
instalação dos equipamentos de rede
Utilizar as normas de execução de cabeamento estruturado
Utilizar as normas de execução de cabeamento estruturado
Utilizar equipamentos de certificação do cabeamento estruturado
Utilizar equipamentos para geração de etiquetas de identificação
dos elementos físicos de redes de computadores
Utilizar lista de verificação para diagnosticar problemas de



infraestrutura de rede
Utilizar lista de verificação para registrar as condições do
ambiente
Utilizar técnicas para prevenir as interferências elétricas e óticas
previstas nas normas de cabeamento estruturado

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Atuar em equipe
Respeitar a legislação específica, de saúde, segurança e meio
ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Redes
Sala de aula

Ferramentas e
Equipamentos

Alicates de corte
Alicates de crimpagem
Certificador de rede freq. mínima 1GHz (Cat 5, 6 e 7 metálica) (ótica mono e
multimodo)
Clivador de precisão para fibra ótica
Computador
Decapador circular para cabos UTP/STP
Jogo de chaves de fenda
Jogos de chaves Phillips
Kit de alicates para decapar fibra ótica
Kit de teste para fibra ótica (fibre master/power meter)
Lâmina tipo krone para punch down
Máquina para emenda/fusão de fibra óptica
OTDR  Refletômetro Ótico no Domínio do Tempo para Fibras Monomodo e Multímodo
Parafusadeira/furadeira
Projetor multimídia
Punch down para inserção com lâmina 110
Rotuladora
Tesoura com chanfro para decapagem de cabos elétricos
Tesoura para corte de kevlar com chanfro para corte de fibra
Testador de cabo par trançado (continuidade)

Materiais Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Instalador reparador de redes de computadores
Unidade Curricular: Eletrônica
Carga Horária: 30h
Unidades de Competência: 

UC1: Instalar e manter infraestrutura física de rede de computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde
e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
UC2: Instalar e manter sistemas operacionais, cliente e equipamentos ativos de rede de computadores, aplicando
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Empregar os conceitos de eletroeletrônica e ótica, entendendo suas grandezas e aplicações.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico
encontrado.

Conceitos de eletricidade
Freuüência
Impedância
Indutância
Lei de ohms
ResistênciaCapacitância
Tensão, Potência
Tipos de corrente (CC e CA)
Uso do multímetro

Conceitos de eletrônica
Eletrônica digital (bit, byte, portas lógicas)
Nobreak e geradores
Sistemas de numeração
Tipos e funcionamento de transformadoresestabilizadores

Grandezas físicas
Temperatura, umidade

Interpretação de textos
Busca e navegação em sites da internet
Ferramentas de tradução. Tipos de texto
Fluxogramas
Métodos de leitura e interpretação de textos para língua
portuguesa
Métodos de leitura e interpretação para língua inglesa
Organogramas

Capacidades Técnicas

Distinguir os tipos de interferências elétricas
Explicar verbalmente as orientações de forma clara e
objetiva
Interpretar medidas de grandezas elétricas
Interpretar textos de normas técnicas
Interpretar textos e manuais técnicos
Utilizar equipamentos para medir as grandezas
elétricas
Utilizar instrumentos de medição de temperatura e
umidade

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Atuar de acordo com o sistema de gestão da
qualidade
Comunicar-se e interagir com colegas e professores
Demonstrar atitude proativa
Demonstrar organização
Participar de grupos de trabalho
Responsabilizar-se pela conservação dos
equipamentos



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos Laboratório de hardware
Sala de aula

Ferramentas e
Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Certificador de rede freq. mínima 1GHz (Cat 5, 6 e 7 metálica) (ótica mono e
multimodo)
Chave de fenda
Chave Philips
Computador
Fonte de alimentação variável (0-24v)
Jogo de chaves de relojoeiro
Kit de teste para fibra ótica fibre master/power meter)
Máquina para emenda/fusão de fibra ótica
Multímetro
Multímodo
OTDR  Refletômetro Ótico no Domínio do Tempo para Fibras monomodo e
Projetor multimídia
Rotuladora
Testador de cabo par trançado (continuidade)

Material Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Instalador reparador de redes de computadores
Unidade Curricular: Ferramentas Administrativas
Carga Horária: 24h
Unidades de Competência: 

UC2: Instalar e manter sistemas operacionais, cliente e equipamentos ativos de rede de computadores, aplicando
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Elaborar relatórios administrativos e financeiros, propostas comerciais e planilhas de custo.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Administração do tempo
Aplicativos de escritório
Cronograma de atividades
Despesas
Empreendedorismo

Conceito
Empreendedorismo: parcerias e estratégias de
negócio
Tipos de empreendedorismos (de negócio,
Intraempreendedorismo social)

Planilha de custos
Planilha eletrônica
Receitas
Redação comercial
Relatórios e propostas:
Resultado

Capacidades Técnicas

Elaborar cronograma de atividades
Elaborar planilha de custos
Emitir relatórios e propostas técnicas
Fundamentar conceitos de empreendedorismo para
estratégias de negócio
Reconhecer tipos de empreendedorismo para utilização na
estratégia de negócio
Registrar as atividades realizadas

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Atuar de acordo com o sistema de gestão da qualidade
Atuar em equipe
Demonstrar atitude proativa
Respeitar a legislação específica, de saúde, segurança e
meio ambiente



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Instalador reparador de redes de computadores
Unidade Curricular: Instalação de Redes de Locais
Carga Horária: 30h
Unidades de Competência: 

UC2: Instalar e manter sistemas operacionais, cliente e equipamentos ativos de rede de computadores, aplicando
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Instalar ativos de redes seguindo projeto, atendendo às especificações do fabricante.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Conexões físicas de rede
Configuração de endereçamento IP no
equipamento de acesso a rede
Materiais de fixação dos ativos
Protocolos de rede e suas funcionalidades

ICMP, IP, DNS, DHCP
Testes de rede

Ping
Tipos e funções dos ativos de rede
Topologia lógica de redes

Capacidades Técnicas

Executar testes de conectividade física e lógica, através de utilitários
(ping)
Fixar o ativo de rede em local previsto no projeto ou documentação de
rede
Identificar a funcionalidade dos ativos de rede estabelecidos no projeto
Identificar as características de hardware dos ativos de rede
estabelecidos no projeto
Inspecionar as condições das instalações elétricas do ambiente
proposto para instalação dos ativos de rede
Interpretar as recomendações técnicas dos manuais dos fabricantes
de equipamentos ativos
Interpretar projeto lógico ou documentação de rede para instalação de
ativos
Realizar as devidas conexões com os passivos de rede
Utilizar documento existente para registrar as atividades executadas
na instalação dos ativos de rede
Utilizar lista de verificação para registrar as condições do ambiente
Utilizar os conceitos e funcionalidades dos protocolos de redes de
computadores

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Atuar em equipe
Respeitar a legislação específica, de saúde, segurança e meio
ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos Sala de aula

Ferramentas e Equipamentos

Computador
Jogo de chaves de fenda
Jogos de chaves Phillips
Projetor multimídia

Materiais Braçadeiras plásticas
Material didático



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Instalador reparador de redes de computadores
Unidade Curricular: Instalação de Sistemas Operacionais Desktop e Aplicativos
Carga Horária: 40h
Unidades de Competência: 

UC2: Instalar e manter sistemas operacionais, cliente e equipamentos ativos de rede de computadores, aplicando
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Instalar, configurar e manter sistemas operacionais desktop e aplicativos.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Atualização do SO, drivers e
aplicativos
Comandos básicos (Prompt
de comando)
Configuração de antivírus e
antispyware
Configuração de firewall local
Contas de usuários locais
Instalação de aplicativos

Antivírus, aplicativos para
escritório

Instalação de drivers
Instalação de periféricos

Impressora, escâner
Instalação do sistema
operacional Desktop
Permissões de acesso em
softwares
Protocolos de aplicação

FTP, TFTP, Telnet e SSH
Sistemas de arquivos
Técnicas de particionamento
Tipos de sistemas
operacionais

Capacidades Técnicas

Adotar conceitos de Sistemas Operacionais
Aplicar solução proposta para resolução de problemas dos sistemas operacionais
desktop ou aplicativos
Atualizar aplicativos com base nas recomendações do fabricante
Atualizar sistemas operacionais desktops com base nas recomendações do
fabricante
Consultar junto ao fabricante do sistema operacional e aplicativos os requisitos
mínimos de hardware para sua instalação
Instalar o sistema operacional desktop
Interpretar falhas em sistemas operacionais desktop e aplicativos através de
depoimentos dos usuários
Isolar o problema dos sistemas operacionais desktop ou aplicativos
Personalizar e/ou atualizar aplicativos de acordo com os padrões definidos na
documentação de rede
Personalizar e/ou atualizar sistemas operacionais desktop de acordo com os padrões
definidos na documentação de rede
Registrar as atividades realizadas
Selecionar o sistema de arquivos apropriado ao sistema operacional desktop
Utilizar documento existente para registrar as atividades executadas no sistema
operacional desktop e aplicativos
Utilizar ferramentas de teste que detectem o correto funcionamento dos sistemas
operacionais desktop e aplicativos
Utilizar procedimentos e utilitários do sistema operacional para sua otimização
Utilizar protocolos de aplicação para transferência de arquivos e acesso remoto
Utilizar técnicas de particionamento de disco com base no sistema operacional
desktop adotado
Verificar o correto funcionamento do sistema operacional e aplicativos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Adotar as políticas de segurança
Atuar em equipe;
Respeitar a legislação específica, de saúde, segurança e meio ambiente.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos Sala de aula

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

Antivírus
Aplicativos de Escritório
Computador
Projetor multimídia
Sistemas Operacionais Desktop Linux
Sistemas Operacionais Desktop Windows

Materiais Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Instalador reparador de redes de computadores
Unidade Curricular: Manutenção de Computadores
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC2: Instalar e manter sistemas operacionais, cliente e equipamentos ativos de rede de computadores, aplicando
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Realizar montagem e manutenção de microcomputador instalando, configurando, atualizando
componentes e diversos.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico
encontrado.

Arquitetura de Computadores
História e evolução dos computadores Estrutura e componentes
dos microcomputadores; Processadores Memórias; Placas
mãe; Barramentos Fontes de alimentação; Unidades de
armazenamento; Interfaces

Montagem
Detecção de falhas; Ferramentas de diagnóstico para hardware
e software
Técnicas de montagem; Configuração e atualização do Bios;
Atualização de componentes

Capacidades Técnicas

Avaliar a compatibilidade do driver a ser
instalado
Fazer uso de ferramentas de acesso remoto
como forma de suporte ao usuário
Identificar situações que exijam a substituição de
componentes de hardware
Informar os usuários do correto funcionamento
dos recursos de rede, programas aplicativos e
equipamentos
Interpretar os diagramas dos dispositivos de
hardware para manutenção dos
microcomputadores
Manusear corretamente as ferramentas de
medição de grandezas elétricas
Realizar atualizações de drivers de acordo com
a recomendação do fabricante
Realizar atualizações na BIOS de
microcomputadores
Realizar modificações (upgrade) nos hardwares
dos microcomputadores
Reconhecer a função e características dos
componentes de hardware de um
microcomputador
Utilizar dispositivos de proteção individual contra
descarga eletrostática para efetuar as
modificações (upgrade) no hardware dos
microcomputadores
Utilizar documento existente para registrar as
atividades executadas
Utilizar ferramentas adequadas para realizar
modificações (upgrade) no hardware dos
microcomputadores
Utilizar ferramentas de hardware ou software
para detecção de falhas ou anomalias dos
microcomputadores, providenciando sua
correção quando aplicável
Utilizar ferramentas de identificação de hardware
e software



Utilizar softwares adequados para atualização da
BIOS dos microcomputadores
Verificar tensão, resistência e corrente utilizando
instrumentos de medição na manutenção de
microcomputadores

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas

Capacidades Sociais

Atuar de acordo com o sistema de gestão da
qualidade.
Comunicar-se e interagir com colegas e
professores
Demonstrar atitude proativa
Demonstrar organização
Participar de grupos de trabalho
Responsabilizar-se pela conservação dos
equipamentos



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Laboratório de hardware
Sala de aula

Ferramentas e
Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Chave de fenda (pequena, média e grande)
Chave Phillips (pequena, média e grande)
Chave torx
Componentes do microcomputador (placa mãe, placa de rede, placa de vídeo, processador,
memória, HD, unidade de leitura/gravação, gabinete, fonte de alimentação, entradas e saídas)
Drivers
EscânerPlaca POST
Estação de solda
Impressoras (Jato de Tinta e Laser)
Luminária de bancada com lupa
Maleta de ferramentas
Multímetro
Pulseira antiestática
Servidor de impressão (Ethernet ou USB)
Sistema operacional
Software de diagnóstico e reconhecimento de hardware
Sugador

Materiais Apostilas e livros



2. MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

2.1 Identificação da ocupação

Ocupação MONTADOR E REPARADOR DE
COMPUTADORES CBO 7311-10

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Formação Inicial e Continuada C.H MÍNIMA 184h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 2 EIXO

TECNOLÓGICO
Informação e
Comunicação

ÁREA
TECNOLÓGICA TI- HARDWARE SEGMENTO TECNOLÓGICO Tecnologia da Informação - Hardware

COMPETÊNCIA
GERAL

Executar a montagem e manutenção de computadores e a instalação e configuração de periféricos,
aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação
ambiental.

REQUISITOS
DE ACESSO

Ter concluído 6ª série ou 7º ano do Ensino Fundamental
Ter no mínimo, 16 anos completos

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência 1

Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e
de preservação ambiental.

Unidade de
Competência 2

Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança do trabalho e de preservação ambiental.

Unidade de
Competência 3

Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.



Descrição das Unidades de Competência

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 1
Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Identificar componentes de
computador de mesa e
portátil

Analisadores em linhas
As seguintes atividades tendem a ganhar importância face à adoção de inovações
tecnológicas e organizacionais em curso:
Aumento de importância dos aspectos relacionados à segurança e responsabilidade
socioambiental, requerendo maior ênfase no desenvolvimento das competências
relacionadas
Aumento do tempo de resposta para análise (análise vibratória)
Monitoramento de variáveis à distância
Operação remota (Wireless, CFTV)
Processo contínuo de análise (otimização)
Redução de habilidade manual
Redução do contigencimento (precisa simulação)
Redução do contingente operacional

Realizar a montagem,
inspeção e teste de
componentes

Seguindo lista de verificação para inspeção de montagem e instalação de componentes
do computador
Seguindo normas de segurança para montagem, inspeção e teste de componentes
Seguindo procedimentos e técnicas para montagem, inspeção e teste de componentes
Verificando as condições de funcionamento de computadores e periféricos com
instrumentos eletrônicos e softwares de testes específicos
Verificando se as condições de rede elétrica estão em conformidade com exigências
para a montagem e testes dos computadores

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 2
Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança do trabalho e de preservação ambiental.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Avaliar condições de instalações elétricas,
lógicas, ambientes, conforme normas técnicas

Documentando os procedimentos realizados para fins de registros
Seguindo normas e procedimentos de instalações elétricas para
avaliação de condições do ambiente
Verificando ferramentas e instrumentos para avaliação do ambiente
Verificando informações junto ao usuário em relação ao ambiente e
as instalações

Efetuar a instalação, configuração e atualização
dos sistemas operacionais, software, drivers e
periféricos

Documentando os procedimentos realizados para fins de registros
Seguindo normas e procedimentos para instalação, configuração e
atualização de sistema operacional, software, drivers e periféricos
Seguindo requisitos mínimos e legais para instalação, configuração
e atualização de sistema operacional, software, periféricos e drivers
do computador
Verificando dados técnicos do computador para instalação e
atualização sistema operacional, software, drivers e periféricos.

Efetuar a Instalação física de computadores no
local de operação

Documentando os procedimentos realizados para fins de registros
Seguindo normas e procedimentos para instalação física de
computadores isolados ou em rede
Verificando o local para instalação de computadores



Testar o funcionamento do sistema
operacional, componentes, softwares e
periféricos

Documentando os procedimentos realizados para fins de registros
Seguindo normas e procedimentos para teste de funcionamento do
sistema operacional, componentes, software e periféricos
Verificando o funcionamento do computador para realização de teste
do sistema operacional, componentes, software e periféricos

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 3
Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas, de qualidade,
de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Efetuar manutenções preventivas e
corretivas de hardware e software

Documentando os procedimentos realizados para fins de registros
Seguindo normas e procedimentos para realização de manutenção preventiva e
corretiva de hardware e software
Seguindo práticas de segurança vigentes para prevenção de acidentes,
descargas elétricas e eletroestáticas (ESD  Eletro StaticDischarge)
Verificando a integridade da rede elétrica para prevenção de possíveis defeitos
em hardware e software
Verificando dados técnicos de manuais, catálogos e fichas técnicas para
realização de manutenção preventiva e corretiva de hardware e software

Identificar defeitos e erros de
hardware e software

Seguindo normas e procedimentos para realização de testes de diagnósticos do
funcionamento de hardware e software
Seguindo práticas de segurança vigentes para prevenção de acidentes,
descargas elétricas e eletroestáticas (ESD  Eletro StaticDischarge)
Verificando dados técnicos de manuais, catálogos e fichas técnicas para
realização de testes de diagnósticos do funcionamento de hardware e software
Verificando se as versões de drivers, softwares, firmwares e aplicativos são
compatíveis com o hardware e sistema operacional instalado

Testar o funcionamento do
hardware e software após reparo

Documentando os procedimentos realizados para fins de registros
Seguindo normas e procedimentos para teste de funcionamento do hardware e
software
Verificando as condições do hardware e software para realização de
procedimento de teste



Competências de Gestão

Adaptar as mudanças tecnológicas, organizativas e profissionais
Aplicar normas e políticas de segurança da informação
Aplicar normas e procedimentos de técnicos
Aplicar os aspectos de inovação em suas atividades profissionais
Aplicar os princípios e normas de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.
Aplicar princípios de organização e planejamento
Demonstrar atitudes e posturas éticas nas ações e nas relações profissionais
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
Demonstrar princípios de empreendedorismo no desenvolvimento das atividades
Organizar equipamentos, ferramentas e instrumentos
Planejar e organizar o próprio trabalho
Reconhecer seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho
Saber trabalhar sob pressão
Ter postura proativa e inovadora
Ter senso de atualização contínua
Ter senso de responsabilidade e prioridade

Contexto de Trabalho da Ocupação

Meios de Produção
Equipamentos e ferramentas associados aos diversos processos de informática

Alicates em geral (universal, bico, corte diagonal, crimpagem etc.)
Cabos
Caixas de som
Chaves allen
Chaves de fenda e Philips
Chave torx
Circuitos de alimentação (fontes, nobreak )
Computador completo (placa mãe, processador, placa de vídeo, placa de rede, fonte, placa de rede sem fio, etc.)
Computadores, impressoras, plotter, escâner, dispositivos móveis, notebooks etc.
Disco rígido
Dispositivos de conectividade (placa de rede, modem ADSL, ACCESS POINT, HUBS)
Drives óticos
Ferramenta de inserção
Ferramentas de backup automatizados
Ferramentas de desenho de rede
Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software)
Ferramentas de segurança de rede
Gabinetes
Kit básico de montagem e manutenção de computadores
Kit Chave Torx
Memórias
Mouse
Multímetro
Placa de diagnóstico
Placa de rede 10/100/1000
Placa de teste POST
Placa de vídeo
Placa mãe
Placas controladoras (unidades de armazenamento)
Processador
Pulseira antiestática
Teclado
Virtualização

Instrumentos de medição e controle associados aos diversos processos de informática



Entre outros instrumentos
Localizador de cabo
Multímetros
Placa de detecção de erros
Testador de cabos de rede
Testador de fonte

Tecnologias associadas aos diversos processos de informática

Antispyware
Antivírus
Cliente e-mail
De análise
De apresentação
De backup
De detecção
De filtros
De gerenciamento
De monitoração e controle
De testes e desempenho
De virtualização
Editor de texto
Entre outras ferramentas
Ferramentas de gestão do conhecimento (ex. fóruns, FAQ, repositórios de artigos, sociais ...)
Internet
Navegador de internet
Novas tendências de ferramenta de comunicação via internet
Novas tendências de ferramentas de escritório
Novas tendências de virtualização
Novas tendências em telecomunicações
Novas tendências Sistemas Operacionais cliente e de rede
Planilha de cálculo
Sistemas operacionais multiplataformas
Software de produtividade e colaboração
Tecnologias convergentes (ex. 3G, 4G, wimax)
Utilitários
Web 2.0

Métodos e Técnicas de Trabalho

Especificações Técnicas
Ferramentas da qualidade
Gestão de rotinas
Legislações vigentes
Normas
Políticas de segurança da informação
Referências bibliográficas
Sistema de gestão
Técnicas de Gerenciamento de Rotina
Técnicas de Instalação e Configuração
Técnicas de Manutenção e Reparo
Técnicas de Relações Humanas no Trabalho
Técnicas de Segurança e Higiene do Trabalho

Condições de Trabalho
Condições ambientais



Ambientes fechados: oficinas e escritórios

Equipamentos de proteção Individual (EPI) recomendados

Equipamentos ergonômicos no uso de computadores
Jaleco
Máscara de proteção
Óculos de proteção
Pulseira antiestática

Riscos profissionais

Risco de choque elétrico
Risco de DORT
Risco físico

Turnos e horários

Trabalha em turnos ou horário administrativo

Posições no Processo Produtivo
Contexto Funcional e Tecnológico

Atuação em equipes
Grau de autonomia funcional
Grau de responsabilidade funcional

Contexto Profissional

Diversos setores, industriais ou não, usuários de tecnologias da informação
Fábricas ou montadoras de computadores
Lojas de informática
Pequena, média e grande empresa
Pública e privada

Possíveis Saídas para o Mercado de Trabalho

Montador e Reparador de Periféricos

Evoluções da Ocupação

Controle de utilização de recursos
Definição de novos padrões
Entre outras tendências
Ferramentas da qualidade
Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software)
Gerenciamento de tempo
Implantação de políticas de segurança da informação
Montagem e reparação de dispositivos móveis
Uso e aplicação de normas e padrões vigentes

Formação Profissional Relacionada à Ocupação

Instalador e Reparador de Periféricos

Indicação de Conhecimentos Referentes ao Perfil Profissional

Conhecimentos



UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.

Conhecimentos
Arquitetura de computador
Especificações técnicas
Montagem de computador

UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de
preservação ambiental.

Conhecimentos
Instalações, configuração e
atualização de sistema operacional,
software, drivers e periféricos
Normas de segurança em eletricidade
Riscos elétricos
Sistemas de eletricidade aplicada
Teste de funcionamento do sistema
operacional, componente, Software e
periféricos

UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos
aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental.

Conhecimentos
Diagnóstico e reparação de Hardware
e Software
Manutenção de Hardware e Software
Teste de funcionamento do Hardware
e Software



2.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

BÁSICO
Documentação Técnica 30h

74hFerramentas Administrativas 24h
Fundamentos de Eletroeletrônica 20h

ESPECÍFICO
Instalação e Configuração de Sistema Operacional e Aplicativo 50h

110h
Montagem e Manutenção de Computadores 60h

TOTAL 184h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Montador e reparador de computadores
Unidade Curricular: Documentação Técnica
Carga Horária: 30h
Unidades de Competência: 

UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de
preservação ambiental. 
UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental. 
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde
e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à elaboração de documentação técnica, bem
como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a área de ocupação no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Documentação Técnica
Conceito
Documentos técnicos aplicáveis à
produção: tipos, características e
finalidades
Formas de apresentação de dados e
informações
Leitura e interpretação de texto técnico
Responsabilidades dos usuários
Termos técnico
Tipos de informações

Editor de Textos
Arquivamentos
Bordas e sombreamento
Colunas
Configuração de páginas
Controles de exibição
Correção ortográfica e dicionário
Formatação
Importação de figuras e objetos
Marcadores e numeradores
Quebra de páginas
Recuos, tabulação, parágrafos,
espaçamentos e margens.
Tipos

Equipes de trabalho
Relações interpessoais
Responsabilidades individuais
Trabalho em grupo

Métodos e Técnicas de Estruturação
Textual

Normas de formatação
Regras de estruturação de dados e
informações

Navegador de Internet
Correio eletrônico
Ferramentas e recursos
Métodos de pesquisa
Sites de pesquisa

Capacidades Técnicas

Fundamentar conceitos de documentação técnica aplicável à área de
ocupação do perfil profissional
Ler e interpretar textos técnicos para execução de processos operacionais
de montagem, instalação e manutenção de computadores
Reconhecer ferramentas de editor de textos para elaboração de
documentos, formatação, configuração, personalização e correção
gramatical
Reconhecer navegadores e suas características para operacionalizar
sistemas de internet
Reconhecer termologia técnica aplicável à área de ocupação
Redigir textos técnicos para produção de relatórios
Utilizar coesão e coerência na produção textual
Utilizar ferramenta e recursos de editor de texto para produção de
documentos, formatação, configuração, personalização e correção
gramatical
Utilizar ferramentas e recursos do navegador de internet para
configuração básica de acesso a rede

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Utilizar métodos e técnicas de estruturação textual
Capacidades Organizativas

Organizar dados técnicos na estruturação textual
Capacidades Sociais

Interagir com a equipe na manipulação de ferramentas e recursos da
informática



Utilização de navegadores
Organização de dados

Coleta de dados
Estruturação e organização de dados
Formas de apresentação
Sistematização e tratamento de dados

Produção de Texto Técnico
Ficha técnica
Registro
Relatório
Texto dissertativo



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Compactador de Arquivos
Computador/Notebook
Ferramentas de email
Kit Multimídia
Navegadores WEB
Sistema Operacional (Windows)
Suíte de escritório (Editor de texto, Planilha Eletrônica e Apresentação Eletrônica)

Material Didático Livro Didático



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Montador e reparador de computadores
Unidade Curricular: Ferramentas Administrativas
Carga Horária: 24h
Unidades de Competência: 

UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de
preservação ambiental. 
UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental. 
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde
e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Elaborar relatórios administrativos e financeiros, propostas comerciais e planilhas de custo .

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Administração do tempo
Aplicativos de escritório
Cronograma de atividades
Despesas
Empreendedorismo

Conceito
Empreendedorismo: parcerias e estratégias de
negócio
Tipos de empreendedorismos (de negócio,
Intraempreendedorismo, social)

Planilha de custos
Planilha eletrônica
Receitas
Redação comercial
Relatórios e propostas:
Resultado

Capacidades Técnicas

Elaborar cronograma de atividades
Elaborar planilha de custos
Emitir relatórios e propostas técnicas
Fundamentar conceitos de empreendedorismo para
estratégias de negócio
Reconhecer tipos de empreendedorismo para utilização na
estratégia de negócio
Registrar as atividades realizadas

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Nenhuma capacidade de gestão encontrada.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Compactador de Arquivos
Computador/Notebook
Ferramentas de email
Kit Multimídia
Navegadores WEB
Sistema Operacional (Windows)
Suíte de escritório (Editor de texto, Planilha Eletrônica e Apresentação Eletrônica)

Material Didático Livro Didático



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Montador e reparador de computadores
Unidade Curricular: Fundamentos de Eletroeletrônica
Carga Horária: 20h
Unidades de Competência: 

UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de
preservação ambiental. 
UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental. 
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde
e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à sistemas eletroeletrônicos utilizáveis na
montagem e reparação de computadores, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo
com a área de atuação da ocupação no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Equipes de trabalho
Compromisso
Cooperação
Responsabilidades

Ferramentas de registros
Documentação técnica
Ficha de registro

Fundamentos de Eletricidade e Eletrônica
Capacitância
Componentes (capacitor, resistor, diodo,
fusível)
Frequência
Grandezas Elétricas
Impedância
Indutância
Lei de ohms
Multímetro
Potência
Resistência
Tensão
Tipos de corrente (CC e CA)

Organização de atividades
Conceito de planejamento (objetivo e meta)
Cronograma (tempo)
Prioridade de serviço
Roteiro de serviço

Segurança do Trabalho
Conceito
Riscos de acidentes de trabalho
Tipos de equipamentos de EPI e EPQ
utilizável à área de serviços com
eletricidade

Capacidades Técnicas

Fundamentar conceitos de eletricidade aplicáveis na área de
montagem e reparação de computadores
Reconhecer equipamentos de segurança do trabalho para utilização
em atividades de risco.
Reconhecer tipos de corrente elétrica, tensão, potência, resistência,
frequência para manipulação de componentes elétricos
Utilizar os conceitos da Lei de Ohms para realização de serviços do
sistema elétrico de montagem e reparação de computadores

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Utilizar métodos e técnicas de registro e documentação de dados
Capacidades Organizativas

Organizar atividades operacionais para realização de serviços de
instalação eletroeletrônica
Capacidades Sociais

Interagir com a equipe na manipulação de ferramentas e recursos
da informática



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de Eletrotécnica
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Amperímetro
Bancada
Chave de fenda
Chave Philips
Computador/Notebook
Entre outras ferramentas
Estação de solda
Fonte de alimentação variável (0-24V)
Jogo de chaves de relojoeiro
Kit Multimídia
luvas
Megôhmetro
Multímetro
Óculos
Ohmímetro
Pinças
Protoboard
Pulseira antiestática
Sugador de solda
Voltímetro

Material Didático
Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Montador e reparador de computadores
Unidade Curricular: Instalação e Configuração de Sistema Operacional e Aplicativo
Carga Horária: 50h
Unidades de Competência: 

UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental. 
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde
e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à instalação e configuração de sistema
operacional e aplicativo, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do
técnico no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Atualização de Sistema Operacional,
software e drivers

Ferramentas de atualização
Equipes de trabalho

Compromisso
Cooperação
Ética
Responsabilidades

Especificações técnicas
Ferramentas de registros

Definição de metodologia de trabalho
Ferramenta da qualidade
Registro de serviço (documentação
técnica e ficha técnica)

Fundamentos de Instalação e
Configuração de Sistema Operacional
e Aplicativo

Conceito de sistema operacional e
aplicativos
Fundamentos de desktop
Fundamentos de laptop e
dispositivos portáteis

Instalação e Configuração de Sistema
Operacional, softwares, drivers e
periféricos

Comandos básicos (Prompt de
comando)
Ficha yécnica
Instalação do sistema operacional
Desktop
Instalações de driver e periférico
Normas e procedimentos de
instalação de sistema operacional,
softwares e drivers
Permissões de acesso em softwares
Sistemas de arquivos
Técnicas de particionamento de
disco
Tipos de sistemas operacionais

Organização de serviços e ambiente

Capacidades Técnicas

Configurar e atualizar o BIOS e demais componentes para realização de
serviços, de instalação, manutenção de sistema operacional e aplicativos
Definir procedimentos para realização de serviços, de instalação,
manutenção de sistema operacional e aplicativos
Executar procedimento para realização de serviços, de instalação,
manutenção de sistema operacional e aplicativos, de acordo com as
especificações técnicas
Fundamentar conceitos de instalação e configuração de sistema operacional
e aplicativos
Fundamentar conceitos de sistemas de segurança para instalação e
configuração de sistema operacional e aplicativos
Reconhecendo ambiente de trabalho para realização de serviços, de
instalação, manutenção de sistema operacional e aplicativos
Reconhecer arquitetura de computador para realização de serviços, de
instalação, manutenção de sistema operacional e aplicativos
Reconhecer componentes necessários para realização de serviços, de
instalação, manutenção de sistema operacional e aplicativos
Reconhecer especificações para instalação e configuração de sistema
operacional e aplicativos
Reconhecer ferramentas e recursos utilizáveis na instalação de sistema
operacional e aplicativos
Reconhecer normas de segurança física para realização de serviços,
instalação, manutenção de sistema operacional e aplicativos
Reconhecer normas de segurança lógica para realização de serviços,
instalação, manutenção de sistema operacional e aplicativos
Reconhecer sistemas para realização de serviços de instalação,
configuração e testes de sistema operacional e aplicativos
Utilizar checklist para inspeção final do sistema operacional e aplicativos
Utilizar equipamento de segurança (EPI) para realização de serviços, de
instalação, manutenção de sistema operacional e aplicativos de acordo com
contexto de trabalho
Utilizar ferramentas de testes para verificação do funcionamento de sistema
operacional e aplicativos
Utilizar ferramentas para realização de serviços, de instalação, manutenção
de sistema operacional e aplicativos



Organização de serviços e ambiente
de trabalho

Organização de atividades
Organização de tempo
Organização do ambiente, higiene,
saúde e segurança
Planejamento de serviços

Teste de Funcionamento do Sistema
Operacional, Componentes, Softwares
e Periféricos

Ferramentas de análise e monitoria
Ferramentas de teste e diagnósticos
Ficha técnica
Normas de Segurança (EPI)
Normas e procedimentos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Utilizar métodos e técnicas de registro e documentação de dados na
montagem e manutenção de computadores
Capacidades Organizativas

Organizar ambientes profissionais durante e após serviços de montagem
e manutenção de computadores
Capacidades Sociais

Interagir com a equipe de trabalho na realização de serviços de
manutenção e montagem de computadores



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Análise e detecção dehardware
Atualização de bios
Bancada
Computador/Notebook
Drivers
Ferramentas de segurança da informação
Firmware edrivers
Hub
Jaleco
Kit Multimídia
luvas
Óculos
Pulseira antiestática
Roteador
Simulador de circuitos eletrônicos (Multisim)
Sistema operacional
Software de diagnóstico e reconhecimento de hardware
Software de virtualização
Switch

Material Didático
Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Montador e reparador de computadores
Unidade Curricular: Montagem e Manutenção de Computadores
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de
preservação ambiental. 
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde
e segurança do trabalho e de preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à montagem e manutenção de computadores,
bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do
trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Arquitetura de Computador
Componente (tipos, característica, funcionalidade,
aplicabilidade, entre outros)
Conceito
Estrutura

Conceito e evolução histórica do computador e sua
arquitetura
Diagnóstico e Reparação de Hardware e Software

Especificações técnicas de Hardware e Software
(manuais técnicos, versões, fichas técnicas, mapa de
compatibilidade entre outros)
Ferramenta de Análise de Hardware e Software
Ferramenta e teste de diagnóstico de Hardware e
Software
Ficha técnica
Normas de Segurança (EPI)
Normas e procedimentos

Equipamentos de proteção individual (EPI)
Pulseira antiestática

Equipes de trabalho
Compromisso
Cooperação
Responsabilidades

Especificações técnicas
Ferramentas de registros

Definição de metodologia de trabalho
Ferramenta da qualidade
Registro de serviço (documentação técnica e ficha
técnica)

Manutenção de Computadores
Manutenção de Hardware e Software

Conceitos de manutenção preventiva e corretiva
Especificações técnicas de Hardware e Software
(manuais técnicos, versões, fichas técnicas, mapa de
compatibilidade entre outros)
Metodologia de teste
Normas de segurança
Normas e procedimentos de manutenção
Técnica de testes físicos e lógicos (hardware e software)
Técnicas de atualização de hardware e software

Capacidades Técnicas

Configurar e atualizar o BIOS e demais componentes
Definir procedimentos para montagem e manutenção de
computador, conforme especificações técnicas
Executar procedimento para montagem e manutenção
de computador, de acordo com as especificações
técnicas
Fundamentar conceitos de arquitetura de computador
para montagem e manutenção de computadores
Fundamentar conceitos e contexto histórico do
computador para distinção de diversos tipos de
equipamentos
Reconhecer ambiente de serviço para realização de
montagem e manutenção de computador
Reconhecer arquitetura de computador para realização
de serviços de montagem e manutenção de computador
Reconhecer componentes necessários para montagem
e manutenção do computador
Reconhecer especificações técnicas do computador
para manuseio, montagem e manutenção do
equipamento
Reconhecer estrutura e componentes do computador
para realização de serviços de montagem e
manutenção do equipamento
Reconhecer normas de segurança para realização de
serviços de montagem
Reconhecer tipos de ferramentas e recursos utilizáveis
na montagem de computadores
Registrar em ficha técnica os serviços de montagem e
manutenção de computadores
Utilizar checklist para inspeção final do equipamento
Utilizar equipamento de segurança para execução do
serviço de montagem e manutenção do computador
Utilizar ferramentas adequadas para montagem e
manutenção de computadores
Utilizar ferramentas e instrumentos de instalação elétrica
para execução do serviço de montageme manutenção
do computador



Técnicas de manutenção
Técnicas de resolução de problemas

Montagem de Computador
Atualização de componentes
Configuração e atualização do Bios
Lista de verificação (inspeção)
Técnicas de montagem

Ambiente de montagem
Ferramentas
Instalações elétricas
Procedimentos de segurança

Testes de componentes
Organização de serviços e ambiente de trabalho

Organização de atividades
Organização de tempo
Organização do ambiente, higiene, saúde e segurança
Planejamento de serviços

Riscos elétricos
Conceitos de aterramento elétrico
Dispositivos de proteção elétricos

Sistemas de Eletricidade Aplicada
Componentes (capacitor, resistor, diodo, fusível)
Multímetro

do computador
Utilizar instrumentos de testes para averiguação do
funcionamento de computadores e periféricos após
montagem e manutenção

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Utilizar métodos e técnicas de registro e documentação
de dados na montagem e manutenção de computadores
Capacidades Organizativas

Organizar ambientes profissionais durante e após
serviços de montagem e manutenção de
computadores
Capacidades Sociais

Interagir com a equipe de trabalho na realização de
serviços de manutenção e montagem de
computadores



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de Informática
Laboratório de Suporte e Manutenção
Sala de aula

Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Bancada
Chave de fenda (pequena, média e grande)
Chave Phillips (pequena, média e grande)
Chave Torx
Componentes do microcomputador (placa mãe, placa de rede, placa de vídeo, processador, memória,
HD, unidade de leitura/gravação, gabinete, fonte de alimentação, entradas e saídas)
Computador/Notebook
Drivers
Escâner
Estação de solda
Impressoras (jato de tinta e laser)
Jaleco
Kit Multimídia
Luminária de bancada com lupa
luvas
Maleta de ferramentas
Multímetro
Óculos
Placa POST
Pulseira antiestática
Servidor de impressão (Ethernet ou USB)
Simulador de circuitos eletrônicos (Multisim)
Sistema operacional
Software de diagnóstico e reconhecimento de hardware
Sugador

Material
Didático

Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico

PARTICIPANTES DO COMITÊ DA OCUPAÇÃO

Coordenação do Comitê
Nome Função/Cargo Instituição UF

Elizângela Farias de Oliveira Coordenador Metodológico SENAI - MT Mato Grosso
Técnicos e Especialistas

Nome Função/Cargo Instituição UF
Diego José Welsing Nogueira Especialista Técnico SENAI - ES Espírito Santo

Edson Venicius Jung Especialista Técnico SENAI - SC Santa Catarina
José Augusto Monteiro de Moura Especialista Técnico SENAI - PB Paraíba

Julio Ramalho de Souza Especialista Técnico SENAI - RJ Rio de Janeiro



3. OPERADOR DE COMPUTADOR

3.1 Identificação da ocupação

Ocupação OPERADOR DE COMPUTADOR CBO 3172-05
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Formação Inicial e Continuada C.H MÍNIMA 160h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 2 EIXO TECNOLÓGICO Informação e Comunicação

ÁREA
TECNOLÓGICA TI- HARDWARE SEGMENTO TECNOLÓGICO Tecnologia da Informação - Hardware

COMPETÊNCIA
GERAL

Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas
computacionais, conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança
da informação e de respeito à propriedade intelectual.

REQUISITOS
DE ACESSO Ter concluído 6ª série ou 7º ano do Ensino Fundamental

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência
1

Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas
computacionais, conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança da
informação e de respeito à propriedade intelectual.



Descrição das Unidades de Competência

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 1
Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas
computacionais, conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança da
informação e de respeito à propriedade intelectual.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Identificar os sistemas computacionais
(hardware e software)

Verificando as características fundamentais do sistema
computacional
Verificando requisitos mínimos de hardware para o funcionamento
do sistema operacional e aplicativos

Identificar sistema operacional para utilização
de ferramentas na organização de dados

Verificando as características do sistema operacional para utilização
de ferramentas
Verificando os recursos de aplicabilidade do sistema operacional
para utilização na atividade fim

Operacionalizar ferramentas na configuração
de sistemas operacionais e aplicativos

Seguindo recomendações de configuração e normas de segurança
de configuração dos sistemas operacionais e aplicativos
Seguindo recomendações e normas de atualizações e
personalizações para funcionamento de software e hardware
Verificando as ferramentas de configuração de hardware
Verificando as ferramentas para configuração de sistemas
operacionais e aplicativos (software)



Competências de Gestão

Adaptar as mudanças tecnológicas, organizativas e profissionais
Aplicar normas e procedimentos de técnicos
Aplicar os princípios e normas de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.
Aplicar princípios de organização e planejamento
Demonstrar atitudes e posturas éticas nas ações e nas relações profissionais
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
Demonstrar princípios de empreendedorismo no desenvolvimento das atividades
Organizar arquivos de trabalhos em pasta
Planejar e organizar o próprio trabalho
Reconhecer seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho
Saber trabalhar sobpressão
Ter postura proativa e inovadora
Ter senso de atualização contínua
Ter senso de responsabilidade e prioridade

Contexto de Trabalho da Ocupação

Meios de Produção
Equipamentos e ferramentas associados aos diversos processos de informática

Computadores, impressoras, escâner
Dispositivos móveis, notebooks, computador de mesa
Entre outros
Internet
Sistemas operacionais
Software de produtividade e colaboração

Métodos e Técnicas de Trabalho

Ferramentas da qualidade
Gestão de rotinas
Normas
Normas e procedimentos
Sistema de gestão
Técnicas de Gerenciamento de Rotina
Técnicas de Relações Humanas no Trabalho
Técnicas de Segurança e Higiene do Trabalho
Técnicas e procedimentos

Condições de Trabalho
Condições ambientais

Ambientes fechados: oficinas e escritórios

Equipamentos de proteção Individual (EPI) recomendados

Equipamentos ergonômicos no uso de computadores

Riscos profissionais

Risco de DORT
Risco físico

Turnos e horários

Trabalha em turnos ou horário administrativo



Posições no Processo Produtivo
Contexto Funcional e Tecnológico

Atuação em equipes
Grau de autonomia funcional
Grau de responsabilidade funcional

Contexto Profissional

Diversos setores, industriais ou não, usuários de tecnologias da informação
Fábricas ou montadoras de computadores
Lojas de informática
Pequena, média e grande empresa
Pública e privada

Possíveis Saídas para o Mercado de Trabalho

Digitador

Evoluções da Ocupação

Controle de utilização de recursos
Entre outras tendências
Ferramentas da qualidade
Ferramentas de produtividade baseadas na web
Gerenciamento de tempo
Novos sistemas operacionais
Uso e aplicação de normas

Formação Profissional Relacionada à Ocupação

Digitador
Operador de Computador

Indicação de Conhecimentos Referentes ao Perfil Profissional

UC1: Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em
sistemas computacionais, conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e
políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual.

Conhecimentos
Apresentador de
Slides
Cliente e-mail
Editor de Texto
Internet
Planilha de
Excel
Redes Sociais
Sistemas
Computacionais
Sistemas
Operacionais



3.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

ESPECÍFICO
Ferramentas de Escritório 100h

160hFerramentas de Internet 20h
Sistema Operacional 40h

TOTAL 160h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Operador de computador
Unidade Curricular: Ferramentas de Escritório
Carga Horária: 100h
Unidades de Competência: 

UC1: Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas computacionais,
conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à
propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à utilização de ferramentas e recursos
computacionais de escritório, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a área de
atuação da ocupação no mundo do trabalho

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Apresentador de Slides
Animação
Ferramentas e recursos
Formatação
Funcionalidade
Impressão
Inserção de figuras e arquivos
Personalização
Regras de estruturação

Editor de Textos
Ferramentas e recursos
Formatação
Funcionalidades
Impressão
Índices
Inserções de tabelas, ilustrações e
objetos
Personalização
Verificação de ortografia

Equipes de trabalho
Relações interpessoais
Responsabilidades individuais
Trabalho em grupo

Métodos e Técnicas de uso de
ferramentas e recursos de escritório

Normas de formatação
Regras de estruturação de dados e
informações

Organização de dados utilizando
ferramentas e recursos da informática

Configuração
Estética textual
Estilo
Estruturação
Formatação
Organização da área de trabalho
Organização de arquivos e pastas
em meio digital

Planilha eletrônica
Ferramentas e recursos
Formatação de célula

Capacidades Técnicas

Aplicar ferramenta e recursos de editor de texto para inserção e configuração
de objetos
Programar recursos da planilha eletrônica para impressão do documento
Programar recursos de edição de textos para impressão do documento
Programar recursos do apresentador de textos para impressão do documento
Reconhecer características da planilha eletrônica para construção de tabela
de cálculos-dados
Reconhecer ferramentas da planilha eletrônica para operacionalização de
tabelas de cálculos-dados
Reconhecer ferramentas de editor de textos para elaboração de documentos,
formatação, configuração, personalização e correção gramatical
Reconhecer ferramentas e recursos para operacionalização de apresentador
de slides
Utilizar aplicativos de apresentador de slides para interatividade na
apresentação
Utilizar ferramenta e recursos de editor de texto para produção de
documentos, formatação, configuração, personalização e correção gramatical
Utilizar ferramentas e recursos da planilha eletrônica para configuração,
formatação, personalização de tabela de cálculos-dados
Utilizar ferramentas e recursos da planilha eletrônica para elaboração de
gráficos
Utilizar ferramentas e recursos da planilha eletrônica para manipulação de
tabelas
Utilizar ferramentas e recursos de editor de texto para ilustração e inserção de
comentários
Utilizar ferramentas e recursos do apresentador de slides para configuração,
formatação, personalização de apresentações
Utilizar ferramentas e recursos do apresentador de slides para elaboração de
apresentações
Utilizar ferramentas e recursos do apresentador de slides para elaboração de
tabelas e gráficos, inserção de objetos
Utilizar ferramentas e recursos para construção, formatação e personalização
de tabela de dados
Utilizar planilha eletrônica para efetuação de cálculos (fórmulas e funções pré-
existentes)

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas



Formatação de célula
Fórmulas e funções
Funcionalidades
Gráficos
Impressão
Personalização

Capacidades Metodológicas

Selecionar métodos e técnicas na utilização de ferramentas e recursos
adequados para estruturação de texto e dados
Capacidades Organizativas

Organizar informações em arquivos e pastas
Utilizar ferramentas e recursos da informática na organização e
estruturação de texto e dados



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Compactador de Arquivos
Computador/Notebook
Kit Multimídia
Sistema Operacional (Windows)
Suíte de escritório (Editor de texto, Planilha Eletrônica e Apresentação Eletrônica)

Material Didático Livro Didático



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Operador de computador
Unidade Curricular: Ferramentas de Internet
Carga Horária: 20h
Unidades de Competência: 

UC1: Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas computacionais,
conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à
propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à operacionalização de ferramentas e recursos
de navegação na internet, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do
técnico no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Cliente de email
Atualização
Configuração
Ferramentas e recursos
Formatação de texto (estilo de
texto)
Funcionalidades
Instalação
Personalização

Equipes de trabalho
Relações interpessoais
Responsabilidades individuais
Trabalho em grupo

Métodos e técnicas de pesquisa
Técnicas de pesquisa (básica,
média e avançada)
Tipos de navegadores
Tipos de sites de pesquisa e rede
social para uso profissional

Navegador de Internet
Atualização
Configuração
Correio eletrônico
Ferramentas e recursos
Instalação
Métodos de pesquisa
Sites de pesquisa
Utilização de navegadores

Organização de dados utilizando
ferramentas e recursos de
navegação

Configuração do sistema para
navegação na rede
Definição de prioridade de busca
Uso de ferramentas e recursos
para busca de dados

Redes Sociais
Aplicabilidade
Características
Conceitos
Funcionalidades

Capacidades Técnicas

Fundamentar conceitos e funcionalidade de transações eletrônicas
Identificar ferramentas de redes sociais para integração de novas tecnologias
e tendências
Reconhecer ferramentas e recursos de cliente de e-mail para
operacionalização do sistema
Reconhecer navegadores e suas características para operacionalizar
sistemas de internet
Reconhecer sistema de segurança da informação para proteção de arquivos e
sistemas operacionais
Utilizar ferramentas e aplicativos para proteção de arquivos e sistemas
operacionais
Utilizar ferramentas e recursos do cliente de e-mail para configuração e
instalação de aplicativos de acordo com as recomendações e orientações
Utilizar ferramentas e recursos do cliente de e-mail para criação de conta
Utilizar ferramentas e recursos do cliente de e-mail para encaminhamento e
recebimento de anexos
Utilizar ferramentas e recursos do navegador de internet para configuração
básica de acesso a rede
Utilizar ferramentas e recursos do navegador de internet para realização de
pesquisas
Utilizar ferramentas e recursos para navegar em redes de web

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Selecionar métodos e técnicas de pesquisa na internet
Capacidades Organizativas

Utilizar ferramentas e recursos de navegação na organização dados e
informações



Tipos
Segurança da Informação

Adware
Antivírus
Entre outros
Spybot
Spyware
Worm

Transações Eletrônicas
Conceitos
Funcionalidades



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Compactador de Arquivos
Computador/Notebook
Ferramentas de email
Ferramentas de Redes Sociais
Ferramentas de segurança
Kit Multimídia
Navegadores WEB
Sistema Operacional (Windows)
Suíte de escritório

Material Didático Livro Didático



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Operador de computador
Unidade Curricular: Sistema Operacional
Carga Horária: 40h
Unidades de Competência: 

UC1: Utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas computacionais,
conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à
propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à utilização e funcionamento do sistema
operacional, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a área de ocupação no
mundo do trabalho

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Atualização e Personalização de
Software

Aplicativos
Configuração
Ferramentas
Recursos

Configuração do Sistema Operacional
Aplicabilidade
Características
Conceitos
Tipos

Ferramentas e Recursos do Sistema
Operacional

Aplicabilidade
Características
Compactação de arquivos
Funcionalidade
Tipos

Métodos e Técnicas de Instalação e
Configuração do Sistema Operacional

Ferramentas da Qualidade
Organização de ferramentas e recursos
do sistema operacional

Organização de trabalho horário,
ordem de prioridade, rotinas e tempo

Sistemas Computacionais
Aplicabilidades
Características
Conceitos
Dispositivos e Componentes (tipos,
características, funcionalidades)
Funcionalidades
Fundamentos históricos
Periféricos de entrada e saída de
dados
Processamento de dados
Tipos

Sistemas Operacionais
Aplicabilidades
Características
Funcionalidades
Tipos

Capacidades Técnicas

Distinguir características e funcionalidade do sistema computacional para
comparação da evolução do computador
Fundamentar conceitos e contexto histórico do sistema computacional
para distinção de diversos tipos de computadores
Fundamentar conceitos, tipos e características de configuração de sistema
operacional para aplicação das técnicas de configuração
Ler e interpretar normas e recomendações para configuração e instalação
do sistema operacional
Realizar formatação de disco para configuração e instalação de sistema
operacional
Reconhecer a organização e os princípios de funcionamento do sistema
operacional
Reconhecer as características e funcionalidade para aplicabilidade do
sistema operacional
Reconhecer ferramentas e recursos para configuração do sistema
operacional, de acordo com sua aplicabilidade
Reconhecer ferramentas e recursos para utilização do sistema operacional
Reconhecer os conceitos de processamento de dados para utilização do
sistema computacional
Reconhecer os dispositivos e componentes para operacionalização do
sistema computacional
Reconhecer os tipos diversos de sistemas operacionais para instalação
adequada
Reconhecer periféricos do computador para operacionalização do sistema
computacional
Utilizar diferentes tipos de mídia para instalação do sistema operacional e
aplicativos
Utilizar ferramentas e recursos para configuração, atualização e
personalização de aplicativos no sistema operacional
Utilizar ferramentas e recursos para configuração e instalação do sistema
operacional do computador, de acordo com sua aplicabilidade
Utilizar ferramentas para garantir o bom funcionamento do sistema
operacional de acordo com suas aplicabilidades

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Selecionar métodos e técnicas de configuração do sistema operacional



Tipos
Técnicas de Configuração e Instalação
do Sistema Operacional

Aplicativos
Ferramentas
Formatação
Instalação básica de sistema
operacional
Recursos

Trabalho em equipe
Cooperação
O relacionamento com os colegas de
equipe
Responsabilidades individuais e
coletivas
Trabalho em grupo

Capacidades Organizativas
Demonstrar senso de organização na utilização de ferramentas e
recursos do sistema operacional
Capacidades Sociais

Demonstrar espírito em atividades colaborativas



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Compactador de Arquivos
Computador/Notebook
Kit Multimídia
Sistema Operacional (Windows)
Suíte de escritório (Editor de texto, Planilha Eletrônica e Apresentação Eletrônica)

Material Didático Livro Didático

PARTICIPANTES DO COMITÊ DA OCUPAÇÃO

Coordenação do Comitê
Nome Função/Cargo Instituição UF

Elizângela Farias de Oliveira Coordenador Metodológico SENAI - MT Mato Grosso
Técnicos e Especialistas

Nome Função/Cargo Instituição UF
Diego José Welsing Nogueira Especialista Técnico SENAI - ES Espírito Santo

Edson Venicius Jung Especialista Técnico SENAI - SC Santa Catarina
José Augusto Monteiro de Moura Especialista Técnico SENAI - PB Paraíba

Julio Ramalho de Souza Especialista Técnico SENAI - RJ Rio de Janeiro



4. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

4.1 Identificação da ocupação

Ocupação TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM
INFORMÁTICA CBO 3132-20

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Educação Profissional Técnica de Nível Médio C.H MÍNIMA 1200h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 3 EIXO

TECNOLÓGICO
Informação e
Comunicação

ÁREA
TECNOLÓGICA TI- HARDWARE SEGMENTO TECNOLÓGICO Tecnologia da Informação - Hardware

COMPETÊNCIA
GERAL

Executar manutenção e suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e
procedimentos técnicos de qualidade, saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de
segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual.

REQUISITOS
DE ACESSO

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência
1

Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de
qualidade, saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de respeito à
propriedade intelectual.

Unidade de
Competência
2

Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de
qualidade, saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à
propriedade intelectual.



Descrição das Unidades de Competência

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 1
Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de
qualidade, saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de
respeito à propriedade intelectual.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Efetuar instalação, configuração de
software

Analisando as condições de funcionamento de software por meio de
ferramentas de teste
Analisando o fluxo de processos operacionais relacionado a sistematização de
instalação, configuração e teste de software
Aplicando procedimentos técnicos para execução da instalação, configuração
de software
Considerando as especificações e requisitos técnicos conforme
documentação do software envolvido
Seguindo lista de verificação para inspeção de montagem, instalação e teste
de software
Seguindo normas e procedimentos para produção de relatórios técnicos
conforme atividade desenvolvida
Seguindo normas e procedimentos técnicos de instalação, configuração de
software

Executar manutenção de hardware e
software

Analisando as condições de funcionamento de hardware por meio de
ferramentas de teste
Analisando o fluxo de processos operacionais para execução do plano de
manutenção do parque computacional
Aplicando procedimentos técnicos para execução do plano de manutenção do
parque computacional
Considerando as especificações e requisitos técnicos conforme
documentação para manutenção do hardware
Seguindo a política de segurança de informação para reparação e manutenção
do software e demais aplicativos de segurança de dados
Seguindo lista de verificação para inspeção de manutenção de hardware
Seguindo normas e procedimentos para produção de relatórios técnicos
conforme atividade desenvolvida
Seguindo normas e procedimentos técnicos para execução do plano de
manutenção do parque computacional
Verificando as condições de rede elétrica estão em conformidade com
exigências para a manutenção de hardware

Executar montagem, instalação,
configuração e teste de hardware

Analisando as condições de funcionamento de hardware por meio de
instrumentos eletrônicos e aplicativos
Analisando o fluxo de processos operacionais relacionado a sistematização de
montagem, instalação, configuração e teste de hardware
Aplicando procedimentos técnicos para execução da montagem, instalação,
configuração do hardware
Considerando as especificações técnicas conforme documentação do
hardware envolvido
Seguindo lista de verificação para inspeção de montagem, instalação e teste
de hardware
Seguindo normas e procedimentos para produção de relatórios técnicos
conforme atividade desenvolvida
Seguindo normas e procedimentos técnicos de montagem, instalação,
configuração e testes de hardware
Verificando as condições de rede elétrica estão em conformidade com
exigências para a montagem, configuração e testes de hardware



Executar montagem, instalação,
configuração e teste de hardware

Analisando as condições de funcionamento de software por meio de
ferramentas de teste
Analisando o fluxo de processos operacionais relacionado a sistematização de
instalação, configuração e teste de software
Aplicando procedimentos técnicos para execução da instalação, configuração
de software
Considerando as especificações e requisitos técnicos conforme
documentação do software envolvido
Seguindo lista de verificação para inspeção de montagem, instalação e teste
de software
Seguindo normas e procedimentos para produção de relatórios técnicos
conforme atividade desenvolvida
Seguindo normas e procedimentos técnicos de instalação, configuração de
software

Identificar o funcionamento dos
componentes do computador

Analisando a estrutura do computador para identificação dos componentes do
computador
Analisando as especificações técnicas, conforme manuais e documentação
do computador
Analisando interfaces de componentes internos e externos e suas respectivas
aplicações do hardware

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 2
Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de
qualidade, saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de
respeito à propriedade intelectual.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Executar atendimento de suporte técnico

Aplicando políticas de gestão e de segurança da informação no
atendimento de suporte técnico
Considerando o grau de prioridade de serviço para atendimento de
solicitação do suporte técnico
Seguindo fluxo de processos operacionais para atendimento de
suporte técnico
Seguindo normas e procedimentos para atendimento de suporte
técnico
Seguindo normas e procedimentos técnicos para documentação e
registro do atendimento de suporte técnico

Identificar a gestão de processos para
atendimento de solicitação de suporte técnico

Analisando o fluxo de processos operacionais relacionado à
sistematização de serviços e atendimento de suporte técnico
Analisando solicitações de usuários para atendimento de suporte
técnico
Considerando normas e procedimentos para atendimento de suporte
técnico
Considerando políticas de gestão e de segurança da informação no
atendimento de suporte técnico



Competências de Gestão

Adaptar as mudanças tecnológicas, organizativas e profissionais
Aplicar normas e políticas de segurança da informação
Aplicar normas e procedimentos de técnicos
Aplicar os aspectos de inovação em suas atividades profissionais
Aplicar os princípios e normas de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental
Aplicar princípios de organização e planejamento
Demonstrar atitudes e posturas éticas nas ações e nas relações profissionais
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
Demonstrar princípios de empreendedorismo no desenvolvimento das atividades
Organizar equipamentos, ferramentas e instrumentos
Planejar e organizar o próprio trabalho
Reconhecer seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho
Saber trabalhar sob pressão
Ter postura proativa e inovadora
Ter senso de atualização contínua
Ter senso de responsabilidade e prioridade

Contexto de Trabalho da Ocupação

Meios de Produção
Equipamentos e ferramentas associados aos diversos processos de informática

Alicates em geral (universal, bico, corte diagonal, crimpagem etc.)
Cabos
Caixas de som
Chaves allen
Chaves de fenda e Philips
Chave torx
Circuitos de alimentação (fontes, no break)
Computador completo (placa mãe, processador, placa de vídeo, placa de rede, fonte, placa de rede sem fio, etc.)
Computadores, impressoras, plotter, escâner
Disco rígido
Dispositivos de conectividade (placa de rede, modem ADSL, ACCESS POINT, HUBS)
Dispositivos móveis, notebooks, etc.
Drives óticos
Ferramenta de inserção
Ferramentas de backup automatizados
Ferramentas de desenho de rede
Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software)
Ferramentas de segurança de rede
Gabinetes
Kit básico de montagem e manutenção de computadores
Kit Chave Torx
Memórias
Mouse
Multímetro
Placa de diagnóstico
Placa de rede 10/100/1000
Placa de teste POST
Placa de vídeo
Placa mãe
Placas controladoras (unidades de armazenamento)
Processador
Pulseira antiestática
Teclado
Virtualização



Instrumentos de medição e controle associados aos diversos processos de informática

Entre outros instrumentos
Localizador de cabo
Multímetros
Placa de detecção de erros
Testador de cabos de rede
Testador de fonte

Tecnologias associadas aos diversos processos de informática

Antispyware
Antivírus
Cliente e-mail
De análise
De apresentação
De backup
De detecção
De filtros
De gerenciamento
De monitoração e controle
De testes e desempenho
De virtualização
Editor de texto
Entre outras ferramentas
Ferramentas de gestão do conhecimento (ex. fóruns, FAQ, repositórios de artigos, sociais ...)
Internet
Navegador de internet
Novas tendências de ferramenta de comunicação via internet
Novas tendências de ferramentas de escritório
Novas tendências de virtualização
Novas tendências em telecomunicações
Novas tendências Sistemas Operacionais cliente e de rede
Planilha de cálculo
Sistemas operacionais multiplataformas
Software de produtividade e colaboração
Tecnologias convergentes (ex. 3G, 4G, wimax)
Utilitários
Web 2.0

Métodos e Técnicas de Trabalho

Especificações Técnicas
Ferramentas da qualidade
Gestão de rotinas
Legislações vigentes
Normas
Políticas de segurança da informação
Referências bibliográficas
Sistema de gestão
Técnicas de Gerenciamento de Rotina
Técnicas de Instalação e Configuração
Técnicas de Manutenção e Reparo
Técnicas de Relações Humanas no Trabalho
Técnicas de Segurança e Higiene do Trabalho

Condições de Trabalho
Condições ambientais



Ambientes fechados: oficinas e escritórios

Equipamentos de proteção Individual (EPI) recomendados

Equipamentos ergonômicos no uso de computadores
Jaleco
Máscara de proteção
Óculos de proteção

Riscos profissionais

Risco de choque elétrico
Risco de DORT
Risco físico

Turnos e horários

Trabalha em turnos ou horário administrativo

Posições no Processo Produtivo
Contexto Funcional e Tecnológico

Atuação em equipes - Empresas de grande porte (sempre)
Atuação em equipes - Empresas de médio porte (sempre)
Atuação em equipes - Empresas de pequeno porte (às vezes)
Empresas de grande porte (em geral médio)
Empresas de médio porte (em geral médio)
Empresas de pequeno porte (em geral médio)
Grau de responsabilidade funcional - Empresas de grande porte (alto)
Grau de responsabilidade funcional - Empresas de médio porte (em geral médio)
Grau de responsabilidade funcional - Empresas de pequeno porte (em geral médio)

Contexto Profissional

Área ou Departamento de TI
Diversos setores, industriais ou não, usuários de tecnologias da informação
Empresas de prestação de serviços de manutenção de computadores
Fabricantes de computadores
Pequena, média e grande
Pública e privada

Possíveis Saídas para o Mercado de Trabalho

Nenhuma saída intermediária foi apontada pelo Comitê Técnico Setorial Interno.

Evoluções da Ocupação

Aplicativos de software para perícia computacional
Armazenamento de dados e software em nuvem
Controle de utilização de recursos
Definição de novos padrões
Entre outras tendências
Ferramentas da qualidade
Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software)
Gerenciamento de tempo
Implantação de políticas de segurança de informação
Operação à distância
Redes e dispositivos móveis
Sistemas de controle para mitigação de riscos de segurança de informação
Uso e aplicação de normas e padrões vigentes



Formação Profissional Relacionada à Ocupação

Instalador de Rede Local
Montador e Reparador de Computador
Técnico em Redes de Computadores
Técnico em Telecomunicações
Tecnólogo em Redes de Computadores
Tecnólogo em Redes de Telecomunicações
Tecnólogo em Sistemas de Informação

Indicação de Conhecimentos Referentes ao Perfil Profissional

UC1: Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e
procedimentos técnicos de qualidade, saúde e segurança do trabalho, bem
como poíiticas de segurança da informação e de respeito à propriedade
intelectual.

Conhecimentos
Arquitetura de Computador
Especificações técnicas
Instalações, Configuração e
Atualização de Sistema
Operacional, software, drivers
e periféricos
Legislação e Normas
Manutenção de Hardware e
Software
Montagem de Computador
Normas de Segurança em
Eletricidade
Política de Segurança da
Informação
Riscos elétricos
Servidores
Sistemas de arquivos
Sistemas de Eletricidade
Aplicada
Teste de Funcionamento do
Hardware e Software
Teste de Funcionamento do
Sistema Operacional,
Componente, Software e
Periféricos

UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e
procedimentos técnicos de qualidade, saúde e segurança do trabalho, bem
como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade
intelectual.

Conhecimentos
Gerenciamento de Serviço de
TI
Inovação
Processos e Serviços
Segurança de Dados
Suporte Visita Técnica
Tendências Tecnológicas



4.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

BÁSICO
Eletroeletrônica aplicada 120h

320hFerramentas para documentação técnica 140h
Terminologia de hardware, software 60h

INTRODUTÓRIO
Sistemas Operacionais 120h

180h
Tendências e demandas de tecnologias de TI 60h

ESPECÍFICO I
Arquitetura e montagem de computadores 160h

320h
Instalação e configuração de rede 160h

ESPECÍFICO II
Gerenciamento de serviços de TI 80h

380hInstalação e manutenção de computadores 250h
Segurança de dados 50h

TOTAL 1200h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Eletroeletrônica aplicada
Carga Horária: 120h
Unidades de Competência: 

UC1: Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos a sistemas eletroeletrônicos utilizáveis na
montagem, instalação e manutenção de computadores, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas,
de acordo com a área de atuação da ocupação no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Eletroeletrônica Aplicada
Amperímetro
Componentes (capacitor, resistor,
diodo, fusível)
Multímetro
Osciloscópio
Tipos Fonte (variável, chaveada,
dentre outras)

Equipes de trabalho
Divisão de papéis
Relações interpessoais
Responsabilidades individuais e
coletivas
Trabalho em grupo

Fundamentos de Eletricidade e
Eletrônica

Capacitância
Componentes (capacitor, resistor,
diodo, fusível)
Frequência
Grandezas Elétricas
Impedância
Indutância
Lei de Ohm
Portas lógicas
Potência
Resistência
Tensão
Tipos de corrente (CC e CA)

Grandezas físicas
Temperatura
Umidade

Magnetismo e Eletromagnetismo
Conceito de carga elétrica
Condutores
Diferença de potencial
Eletrização
Isolantes
Potencial elétrico
Semicondutores

Métodos e Técnicas de Trabalho

Capacidades Técnicas

Fundamentar conceitos de eletricidade aplicáveis na área de montagem,
instalação e manutenção de computadores
Fundamentar conceitos de segurança do trabalho em serviços de montagem,
instalação e manutenção de computadores
Manusear aparelho de medida eletroeletrônico para realização de montagem,
instalação e manutenção de computadores
Reconhecer equipamentos de segurança para realização de serviços de
montagem, instalação e manutenção de computadores
Reconhecer grandezas físicas para realização de serviços de montagem,
instalação e manutenção de computadores
Reconhecer instrumentos, ferramentas e componentes eletroeletrônicos para
realização de serviços elétricos durante a montagem, instalação e
manutenção de computadores
Reconhecer riscos de acidentes de trabalho segurança para realização de
serviços de montagem, instalação e manutenção de computadores
Reconhecer riscos elétricos para realização de serviços de montagem,
instalação e manutenção de computadores
Reconhecer tipos de corrente elétrica, tensão, potência, resistência,
frequência para manipulação de componentes elétricos
Reconhecer tipos de fontes para realizar serviços de medição eletroeletrônica
durante a montagem, instalação e manutenção de computadores
Utilizar conceitos de magnetismo e eletromagnetismo na realização de
serviços de montagem, instalação e manutenção de computadores
Utilizar grandezas físicas na realização de serviços de montagem, instalação
e manutenção de computadores
Utilizar os instrumentos e ferramentas para realização de serviços elétricos de
montagem, instalação e reparação de computadores

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Adotar métodos e técnicas para realização de serviços eletroeletrônicos
Capacidades Organizativas

Estabelecer critérios e ordem de prioridade de serviços
Organizar ambiente de trabalho para realização de serviços
eletroeletrônicos de montagem, instalação e manutenção de computadores
Capacidades Sociais



Métodos e Técnicas de Trabalho
Análise de informações e dados
Ciclo de PDCA

Organização do Trabalho
Organização de atividades
Organização de tempo
Organização do ambiente, higiene,
saúde e segurança
Planejamento e meta
Roteiro de trabalho (checklist)

Riscos elétricos
Aterramento elétrico (tipos e
características)
Dispositivos de proteção elétrica
(Electro Static Discharge  ESD)

Segurança do Trabalho
Conceito
Riscos de acidentes de trabalho
Tipos de equipamentos de EPI e
EPQ utilizável à área de serviços
com eletricidade

Interagir com a equipe de trabalho para realização de serviços
eletroeletrônicos de montagem, instalação e manutenção de
computadores



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de Eletrotécnica
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Chave de fenda
Chave Philips
Computador/Notebook
Estação de solda
Fonte de alimentação variável (0-24V)
Jogo de chaves de relojoeiro
Kit Multimídia
Luva
Multímetro
Óculos
Pinças
Protoboard
Pulseira antiestática
Sugador de solda

Material Didático

Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico
Normas técnicas



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Ferramentas para documentação técnica
Carga Horária: 140h
Unidades de Competência: 

UC1: Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à elaboração de documentação técnica e
utilização de ferramentas, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a área de
ocupação no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Documentação Técnica
Conceito
Documentos técnicos aplicáveis à
produção: tipos, características e
finalidades
Formas de apresentação de dados
e informações
Leitura e interpretação de texto
técnico
Tipos de informações

Editor de Textos
Arquivamentos
Bordas e sombreamento
Colunas
Configuração de páginas
Controles de exibição
Correção ortográfica e dicionário
Formatação
Importação de figuras e objetos
Marcadores e numeradores
Quebra de páginas
Recuos, tabulação, parágrafos,
espaçamentos e margens.
Tipos

Equipes de trabalho
Cooperação
Relações interpessoais
Trabalho em grupo

Inglês Técnico (Informática)
Leitura e interpretação de texto
técnico
Termos técnicos

Métodos e Técnicas de Estruturação
Textual

Análises de informações
Citações e referências
Conclusão
Fontes de consulta
Formatação
Seleção de informações

Capacidades Técnicas

Fundamentar conceitos de documentação técnica aplicável à área de
ocupação do perfil profissional
Interpretar manuais e textos técnicos em inglês na realização de serviços de
montagem e manutenção instalação e manutenção de computadores
Ler e interpretar textos técnicos para execução de processos operacionais de
montagem, instalação e manutenção de computadores
Reconhecer ferramentas de editor de textos para elaboração de documentos,
formatação, configuração, personalização e correção gramatical
Reconhecer navegadores e suas características para operacionalizar
sistemas de internet
Reconhecer termologia técnica aplicável à área de ocupação
Reconhecer termos técnicos para utilização em serviços de montagem,
instalação e manutenção de computadores
Redigir textos técnicos para produção de relatórios
Utilizar coesão e coerência na produção textual
Utilizar ferramenta e recursos de editor de texto para produção de
documentos e relatórios técnicos, formatação, configuração, personalização e
correção gramatical
Utilizar ferramentas e recursos do navegador de internet para configuração
básica de acesso à rede

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Utilizar métodos e técnicas de estruturação textual
Capacidades Organizativas

Organizar dados e textos técnicos utilizando ferramentas e recursos da
informática
Capacidades Sociais

Interagir com a equipe na manipulação de ferramentas e recursos da
informática



Técnicas e métodos de pesquisa
Navegador de Internet

Correio eletrônico
Ferramentas e recursos
Métodos de pesquisa
Segurança
Sites de pesquisa
Utilização de navegadores

Organização de dados
Coleta de dados
Estruturação e organização de
dados
Formas de apresentação de dados
Sistematização e tratamentos de
dados

Produção de Texto Técnico
Ficha técnica
Registro
Relatório
Texto dissertativo



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Compactador de Arquivos
Computador/Notebook
Ferramentas de e-mail
Kit Multimídia
Navegadores WEB
Sistema Operacional (Windows)
Suíte de escritório (Editor de texto, Planilha Eletrônica e Apresentação Eletrônica)

Material Didático Dicionário Português e Inglês
Livro Didático



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Terminologia de hardware, software
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC1: Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à identificação, conceito e aplicabilidade dos
termos técnicos de computadores, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a
atuação do técnico no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Cabeamento Estruturado
Cabeamento horizontal
Cabeamento vertical

Conceitos e Termos Técnicos
Defeitos em componentes

Inspeção visual e lógica
Sinalização de alerta: conceitos do POST (Power On
Self Test).

Equipes de trabalho
Emissor e receptor
Postura profissional

Ferramentas de Instalação e manutenção
Ferramentas (chaves de fenda, alicates, pinça,
borracha, pincel, dentre outros)

Hardware
História do Hardware, componentes de hardware

Métodos e Técnicas de Trabalho
Ferramentas da qualidade

Organização de dados
Análise de dados
Coleta de dados

Periféricos
Conexão de componentes e periféricos

Redes de Computadores
LAN, MAN, WAN, concentradores, repetidores,
roteadores, redes WI-FI, topologias lógicas e físicas,
meios de transmissão

Software
Conceito de software proprietário e livre

Capacidades Técnicas

Reconhecer conceitos e termos técnicos utilizados em
serviços de montagem, instalação e manutenção de
computadores

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Adotar métodos e técnicas para realização de
montagem, instalação e manutenção de computadores
Capacidades Organizativas

Organizar, analisar dados para realização de serviços
de montagem, instalação e manutenção de
computadores
Capacidades Sociais

Ter boa comunicação verbal no repasse de
informação
Ter postura profissional na interação com a equipe
de trabalho



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos Computador/Notebook
Kit Multimídia

Material Didático

Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico
Normas técnicas



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: INTRODUTÓRIO
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Sistemas Operacionais
Carga Horária: 120h
Unidades de Competência: 

UC1: Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à instalação e configuração de sistemas operacionais e
aplicativos, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no
mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Fundamentos do Sistema Operacionais
Arquitetura de sistemas operacionais
ambientes Shell
Atualização de sistemas operacionais de: rede
e desktop aplicativos
Automação de tarefas utilizando-se de scripts
Características dos sistemas operacionais
multiplataformas
Compatibilidade de tecnologia de hardware e
software
Compilação de Kernel
Configuração de RAID, LVM
Contas e perfis de usuários localmente
Customização de sistema operacional
Editor de registro
Evolução dos sistemas operacionais
Ferramentas de recuperação de dados
Ferramentas de teste e desempenho
(Sistemas, aplicativos drivers)
Ferramentas e acessórios de sistemas visando
às funções de configuração Gerenciamento e
manutenção
Fundamentos de sistema de arquivos
GPO  Políticas de grupo
Instalações parametrizadas de sistemas
operacionais
Pontos de restauração
Virtualização de sistemas operacionais

Métodos e Técnicas de Trabalho
Política de gestão
Política de segurança da informação

Organização de trabalho
Gestão organizacional
Sistemas administrativos

Trabalho em equipe
Inovação, flexibilidade e tecnologia
Níveis de autonomia
Responsabilidade

Capacidades Técnicas

Aplicar técnicas de particionamento de disco com base no
sistema operacional desktop adotado
Atualizar drivers e aplicativos com base nos padrões dos
fabricantes e comunidades específicas
Configurar drivers e aplicativos para disponibilizar os recursos
necessários
Configurar os endereços de acesso à rede para instalação e
atualização de aplicativos
Definir o sistema de arquivos de acordo com a aplicação utilizável
no sistema operacional
Fundamentar conceitos e contexto histórico do sistema de
arquivos para identificação de sua característica e funcionalidade
Fundamentar conceitos e contexto histórico do sistema
operacional para distinção de diversos tipos de funcionalidade
Identificar diversos tipos de plataforma
Identificar os recursos dos softwares aplicativos apropriados ao
usuário
Instalar drivers e aplicativos com base nos padrões dos
fabricantes e comunidades específicas
Reconhecer características dos sistemas operacionais para
distinção de diversos tipos de funcionalidade e aplicabilidade
Reconhecer tipos de sistemas operacionais para instalação de
diversas plataformas

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Adotar métodos e técnicas para realização de serviços de
instalação de sistema operacional
Capacidades Organizativas

Estabelecer critérios e ordem de prioridade de serviços
Reconhecer tipos de sistemas e gestão organizacional
Capacidades Sociais

Reconhecer diretrizes, princípios, valores e políticas
institucionais que norteiam o planejamento empresarial e o
trabalho dos colaboradores





Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Análise e Detecção de Hardware
Atualização de Bios (conforme especificação do fabricante)
Compactador de Arquivos
Computador/Notebook
Ferramentas de e-mail
Ferramentas de segurança
Kit chave de fenda (pequena, média e grande)
Kit chave de Philips (pequena, média e grande)
Kit Multimídia
Navegadores WEB
Pulseira antiestática
Sistema Operacional de Redes (Microsoft e Linux)
Software de virtualização
Suíte de escritório (Editor de texto, Planilha Eletrônica e Apresentação Eletrônica)

Material Didático

Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico
Normas técnicas



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: INTRODUTÓRIO
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Tendências e demandas de tecnologias de TI
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC1: Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas ao gerenciamento de serviços de TI, bem como
capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Apresentação de Projetos
Postura de apresentação
Técnicas de oratório

Empreendedorismo e Intraempreendedorismo
Aplicabilidade
Conceito

Inovação tecnológica
Conceito de inovação
Legislação vigente
Política de sistema de informação
Tendência de novas tecnologias e produtos
Tipos de inovação

Método de Pesquisa
Análise de dados
Classificação de pesquisa (qualitativa e quantitativa)
Concepção de pesquisa (exploratória conclusiva
descritiva, conclusiva causal)
Pesquisa aplicada ao negócio
Planejamento da pesquisa

Organização de Apresentação de Projeto
Cronograma de apresentação
Estruturação de ideias para apresentação
Recursos necessários para apresentação

Pesquisa de mercado
Análise do comportamento do mercado
Cenário mundial, nacional e regional
Cliente e negócio
Conceito
Demanda
Potencial de mercado / Potencial demanda / potencial
de negócio
Tendência

Postura Profissional
A ética em pesquisa de mercado
Aspectos gerais
Códigos de ética: ABIPEME, ESOMAR, AMA, ISI
Decisões éticas

Projeto de Inovação
Análise dos resultados
Avaliação
Documentação técnica (proposta de serviços e

Capacidades Técnicas

Desenvolver projeto técnico para a proposta de inovação de
produtos e/ou serviço
Executar análise de dados da pesquisa de mercado para
proposição de novos negócios
Levantar dados técnicos para elaboração da planilha de
viabilidade econômica estimando o custo do projeto
Levantar novas tecnologias para elaboração de projeto de
inovação
Reconhecer dados primários e secundários para
levantamento de informações do mercado
Reconhecer legislação vigente aplicável à inovação de
produtos tecnológicos
Reconhecer métodos e técnicas para realização de
pesquisa
Reconhecer tipos de inovação para atendimento de
serviços da área
Reconhecer tipos de pesquisa para realização de análise de
mercado
Registrar análise de mercado para documentação técnica e
elaboração de projeto
Utilizar ferramentas para realização de pesquisa e análise
de mercado

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Utilizar técnicas e metodologias para apresentação de
projeto
Capacidades Organizativas

Desempenhar organização para estruturação e
apresentação de trabalho
Capacidades Sociais

Demonstrar postura profissional e ética no
levantamento e tratamento de dados
Ter atitude de empreendedorismo e
intraempreendedorismo



produtos)
Execução
Identificação do projeto (inovação tecnológica de
processos e/ou inovação tecnológica de produto)
Normas técnicas
Viabilidade econômica



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de Informática
Laboratório de Redes
Sala de aula

Equipamentos

Computador/Notebook
Ferramentas de e-mail
Ferramentas de segurança
Kit Multimídia
Navegadores WEB
Sistema Operacional de Redes (Microsoft e Linux)
Suíte de escritório (Editor de texto, Planilha Eletrônica e Apresentação Eletrônica)

Material Didático
Fichas Técnicas
Livro Didático
Normas técnicas



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Arquitetura e montagem de computadores
Carga Horária: 160h
Unidades de Competência: 

UC1: Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à arquitetura e funcionalidade de computadores e técnicas
montagem, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no
mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Arquitetura de Computadores (RISC, CISC, entre outros)
Arquitetura e dispositivos portáteis
Computadores multicore
Conjunto de instruções
Entrada e saída
Entre outras tecnologias vigentes
Evolução e desempenho de computador
Fontes de alimentação
Paralelismo em nível de instruções e computadores
superescalares
RISC, CISC entre outros
Sistema de computação
Tipos de memória
Tipos de processadores
Unidade central de armazenamento
Unidade central de processamento de dados
Visão de alto nível da função e interconexão dos
componentes dos computadores

Diagnóstico e Reparação de Hardware
Especificações técnicas de hardware e software
(manuais técnicos, versões, fichas técnicas, mapa de
compatibilidade entre outros)
Ferramenta de análise de hardware
Ferramenta e teste de diagnóstico de hardware
Ficha técnica
Normas de segurança (EPI)
Normas e procedimentos

Equipes de trabalho
Divisão de papéis
Níveis de autonomia
Responsabilidades individuais e coletivas
Trabalho em grupo

Especificações técnicas
Métodos e Técnicas de Trabalho

Análise de informações e dados
Documentação técnica
Sistema da qualidade
Tipos de registros técnicos

Montagem de Computador
Atualização de componentes
Atualização do BIOS
Configuração do SETUP
Detecção de falhas

Capacidades Técnicas

Definir procedimentos para montagem de computador
Executar procedimentos de teste no computador para
diagnóstico e reparação do hardware
Fundamentar conceitos de arquitetura de computador
para identificação da estrutura e componentes do
equipamento
Fundamentar conceitos e contexto histórico do
computador para distinção de diversos tipos de
equipamentos
Identificar arquitetura de computador para realização de
serviços de montagem
Interpretar as especificações técnicas e recomendações
dos manuais técnicos do fabricante na instalação dos
dispositivos e periféricos
Interpretar especificações técnicas e manuais técnicos
para realização de montagem
Reconhecer ambiente de serviço para realização de
montagem de computador
Reconhecer componentes necessários para montagem
do computador
Reconhecer especificações técnicas do computador para
manuseio e montagem do equipamento
Reconhecer estrutura e componentes do computador
para realização de serviços de montagem do
equipamento
Reconhecer ferramentas e recursos utilizáveis na
montagem de computador
Reconhecer normas de segurança para realização de
serviços de montagem
Registrar em ficha técnica os serviços de montagem
executados
Utilizar equipamentos de segurança para execução do
serviço de montagem do computador
Utilizar ferramentas e instrumentos de instalação para
execução do serviço de montagem do computador

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas



Detecção de falhas
Especificações técnicas
Ficha técnica
Instalação de componentes (placas de expansão, placa
mãe, memória, processador, entre outros)
Lista de verificação (inspeção)
Técnicas de montagem

Ambiente de montagem
Ferramentas (física e lógica)
Instalações elétricas
Procedimentos de segurança
Roteiro de montagem

Testes de componentes
Organização do Trabalho

Organização de tempo
Organização do ambiente, higiene, saúde e segurança
Planejamento e meta
Responsabilidade socioambiental
Roteiro de trabalho (checklist)

Adotar métodos e técnicas para realização de serviço de
montagem do computador
Capacidades Organizativas

Estabelecer critérios e ordem de prioridade de serviços
Organizar ambiente de trabalho para realização de
serviço de montagem do computador
Ter responsabilidade de ambiental para realização de
serviço de montagem do computador
Capacidades Sociais

Interagir com a equipe de trabalho para realização de
serviços de montagem do computador



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de Eletrotécnica
Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Chave de fenda (pequena, média e grande)
Chave Phillips (pequena, média e grande)
Chave Torx
Componentes do microcomputador (placa mãe, placa de rede, placa de vídeo, processador, memória,
HD, unidade de leitura/gravação, gabinete, fonte de alimentação, entradas e saídas)
Computador/Notebook
Estação de solda
Impressoras (jato de tinta e laser)
Kit Multimídia
Luminária de bancada com lupa
Maleta de ferramentas
Multímetro
Óculos
Placa POST
Pulseira antiestática
Scanner
Servidor de impressão (Ethernet ou USB)
Sugador

Material
Didático

Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico
Normas técnicas



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Instalação e configuração de rede
Carga Horária: 160h
Unidades de Competência: 

UC1: Realizar a manutenção do sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como poíiticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à arquitetura e funcionalidade de redes e técnicas de
instalação e configuração de redes locais, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo
com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Instalação e Configuração de Redes - Fundamentos
Classificação de redes
Endereçamento de redes
Equipamentos de redes (roteador, switch, bridge, access
point, hub)
Especificações técnicas
Evolução e desempenho de redes
Modelo de referência ISO/OSI
Modelo TCP/IP
Norma TIA/EIA 568a e 568b
Protocolos
Tipos de mensagem (UNICAST, BROADCAST,
MULTCAST)
Topologia física e lógica

Métodos e Técnicas de Trabalho
Análise de informações e dados
Documentação técnica
Política de segurança da informação
Tipos de registros técnicos

Organização do Trabalho
Organização de dados técnicos para registro
Organização de tempo
Planejamento e meta
Roteiro de trabalho (checklist)

Postura Ética e de Liderança
Ética
Liderança
Resiliência

Técnicas de Instalação e Configuração de Rede Física e
Lógica

Cabeamento (tipos de cabo, tipos de conectores,
conectorização, canaletas, conduletes, caixa de
passagem, armários de comunicação, entre outros)
Detecção de falhas
Ferramenta físicas (punchdown, decapador de cabo,
testador de rede, alicate de crimpagem, localizador de
cabos, dentre outros)
Ferramentas lógicas (PING, ARP, Software de acesso
remoto entre outros)
Ficha técnica
Instalação e configuração padrão de equipamentos
(física e lógica)

Capacidades Técnicas

Executar instalação e configuração de redes físicas,
conforme normas e procedimentos
Executar testes de redes físicas e lógicas para
verificação do funcionamento da rede
Fundamentar conceitos e contexto histórico a redes de
computadores para entendimento da evolução
Identificar a funcionalidade dos ativos de rede
estabelecido para instalação
Identificar protocolos de redes de computadores para
reconhecimento de sua aplicabilidade
Interpretar especificações técnicas dos componentes da
rede de computadores para manuseio e montagem,
instalação e configuração de redes
Interpretar graficamente a topologia lógica e física da
rede
Interpretar normas de segurança para instalação de
redes
Interpretar normas técnicas de redes de computadores
para realização de serviços de montagem, instalação e
configuração de redes
Reconhecer especificações técnicas dos componentes
da rede de computadores para manuseio e montagem,
instalação e configuração de redes
Reconhecer estrutura e equipamentos de redes de
computadores para realização de serviços de
montagem, instalação e configuração de redes
Reconhecer normas técnicas de redes de computadores
para realização de serviços de montagem, instalação e
configuração de redes
Reconhecer protocolos de redes de computadores para
realização de serviços de montagem, instalação e
configuração de redes
Reconhecer topologia física e lógica de redes de
computadores para realização de serviços de
montagem, instalação e configuração de redes
Registrar em ficha técnica os serviços de instalação e
configuração de redes executados



(física e lógica)
Normas e procedimentos de instalação
Técnicas de instalação

Ambiente de montagem de rede
Ferramentas (física e lógica)
Instalações elétricas
Procedimentos de segurança
Roteiro de instalação

Testes físicos e lógicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Adotar métodos e técnicas para realização de serviços
de instalação e configuração de redes
Capacidades Organizativas

Estabelecer critérios e ordem de prioridade de
serviços
Organizar ambiente de trabalho para realização de
serviços de instalação e configuração de redes
Capacidades Sociais

Demonstrar postura ética e de liderança na
realização de serviços de instalação e configuração
de rede



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de cabeamento estruturado
Laboratório de Informática
Laboratório de manutenção
Sala de aula

Equipamentos

Access Point
Alicates de crimpagem RJ45, RG58, RG59
Computador/Notebook
Decapador circular para cabos até 3,2mm de diâmetro
Decapador circular para cabos até 3,2mm e 5,6mm de diâmetro
Decapador circular para cabos coaxiais tipo RG58, RG59
Decapador circular para cabos UTP/STP
Ferramenta de Impacto para inserção com lâmina 110
Hub
Jogo de chaves de fenda
Jogos de chaves Phillips
Kit gerador de tom
Kit Multimídia
Lâmina tipo LSA-Plus para ferramentas de inserção para blocos BER-10
Multímetro digital portátil
Parafusadeira/furadeira
Passa cabos em nylon 30m
Patch Cord
projetor multimídia
Pulseira antiestática
Roteador
Rotuladora
Simulador de redes
Software para desenho de topologias de rede (Microsoft Visio)
Switch
Tesoura com chanfro para decapagem de cabos elétricos
Testador de Cabo
Testador de para cabos UTP/STP/COAX-F
Trena 5m

Material Didático

Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico
Normas técnicas



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Gerenciamento de serviços de TI
Carga Horária: 80h
Unidades de Competência: 

UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas ao gerenciamento de serviços de TI, bem como
capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico
encontrado.

Diretrizes Empresariais
Missão
Política da qualidade
Visão

Empreendedorismo e Intraempreendedorismo
Aplicabilidade
Conceito

Ferramentas de Gerenciamento
Análise de indicadores
Ciclo de PDCA
Indicadores de desempenho
Processo de melhorias

Fundamentos de Processos
Definição de processos
Estrutura do processo
Hierarquia de processos

Macroprocesso
Processo
Subprocesso e atividade

Representação gráfica de processos
Fluxograma horizontal e vertical

Tipos de processos
Gerenciamento de Serviços de TI

Condução
Melhorias
Meta
Objetivo
Planejamento

Gestão Ambiental Aplicado
Normas ambientais voltadas à área de TI

Gestão Estratégica de TI
Organização do Trabalho

Estruturas hierárquicas
Gestão organizacional
Sistemas administrativos

Postura Profissional
Liderança
Proativa
Resiliência

Serviços aplicados à manutenção
Corretiva
Preventiva

Serviços aplicados a suporte e chamados de serviços em

Capacidades Técnicas

Distribuir serviços conforme especificidade do
atendimento
Documentar tipos de serviços, compras e suporte
técnico realizado para atender o sistema de gestão da
qualidade
Executar o atendimento de suporte conforme plano
de serviços
Fundamentar conceitos de processos para
gerenciamento de serviços de TI
Interpretar o fluxograma de processos para
gerenciamento de serviços de TI
Interpretar o planejamento para elaboração do plano
de atividades de serviços e chamados
Monitorar o atendimento de serviços para finalização
do suporte
Reconhecer as atividades rotineiras para elaboração
do plano de manutenção
Reconhecer norma ambiental aplicada à área de TI
para realização de serviços
Reconhecer o fluxograma de processos para
gerenciamento de serviços de TI
Reconhecer os processos de gestão estratégica na
execução de serviços
Reconhecer serviços de chamados para atendimento
de suporte
Reconhecer serviços de TI para gerenciamento de
processo
Reconhecer tipos de processos para gerenciamento
de serviços de TI
Utilizar ferramentas de gerenciamento de TI para
monitoramento de serviços
Utilizar o plano de manutenção para atendimento de
corretivo e preventivo

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas

Capacidades Metodológicas

Utilizar ferramentas da qualidade no gerenciamento



informática
Ferramentas de gestão de suporte de chamados
Finalização de chamadas
Gerenciamento de suporte e chamados de serviços
Plano de atendimento
Tipos de suporte de chamados

Serviços aplicados em TI
Aquisição/compra
Direcionamento
Documentação
Licenciamento de software
Níveis
Nível de contrato e serviços
Tipos

Suporte e Visita Técnica
Gestão de TI (baseada nas normas associadas no
ambiente de serviço de suporte TI que estão inseridas nas
normas ITIL), Cobit

Treinamento e Desenvolvimento
Ciclo de treinamento
Conceito
Necessidades
Políticas de desenvolvimento
Tipos

Utilizar ferramentas da qualidade no gerenciamento
do processo
Utilizar métodos e técnicas de treinamento para
repasse de conhecimento
Capacidades Organizativas

Reconhecer características de diferentes
estruturas do processo para gerenciamento dos
serviços
Reconhecer tipos de sistemas e gestão
organizacional
Capacidades Sociais

Demonstrar postura profissional no
gerenciamento de serviços
Ter atitude de empreendedorismo e
intraempreendedorismo



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de Informática
Laboratório de Redes
Sala de aula

Equipamentos

Computador/Notebook
Ferramentas de e-mail
Ferramentas de segurança
Kit Multimídia
Navegadores WEB
Sistema Operacional de Redes (Microsoft e Linux)
Suíte de escritório (Editor de texto, Planilha Eletrônica e Apresentação Eletrônica)

Material Didático Livro Didático



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Instalação e manutenção de computadores
Carga Horária: 250h
Unidades de Competência: 

UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à instalação e manutenção de computadores, bem como
capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comportamento e Trabalho em Equipe
Fatores de satisfação
Normas de convivência
Situações de conflito

Diagnóstico e Reparação de Hardware e Software
Documentação técnica de instalação
Especificações técnicas de Hardware e Software
(manuais técnicos, versões, fichas técnicas, mapa de
compatibilidade entre outros)
Ferramenta de Análise de Hardware e Software
Ferramenta e teste de diagnóstico de Hardware e
Software
Normas de Segurança (EPI)
Normas e procedimentos

Fundamentos de Instalação e Manutenção de
Computadores

Fundamentos de arquitetura de servidores (tipos e
características)
Fundamentos de desktop
Fundamentos de impressoras e escâneres
Fundamentos de laptop e dispositivos portáteis
Fundamentos de manutenção em dispositivos e
periféricos (monitor, teclado, mouse, drives óticos,
unidades de armazenamentos, entre outros).

Instalação de Computadores
Equipamentos - identificação (computadores portáteis e
de mesa)
Especificações técnicas
Ferramentas de análise e monitoria
Ferramentas de teste e diagnósticos
Ficha técnica
Instalações elétricas (verificação do ambiente)
Lista de verificação
Normas de segurança de computadores
Normas e procedimentos de instalação de
computadores
Roteiro de instalação

Instalação de Dispositivos e Periféricos
Equipamentos (tipos e características)
Especificações técnicas
Ferramentas de análise e monitoria
Ferramentas de teste e diagnósticos
Ficha técnica

Capacidades Técnicas

Executar procedimentos para instalação e manutenção
de computadores, dispositivos e periféricos
Executar testes de redes físicas e lógicas para
verificação do funcionamento dos computadores,
dispositivos e periféricos
Fundamentar conceitos de arquitetura de computadores
e servidores para instalação e manutenção de
equipamentos
Fundamentar conceitos de desktop, laptop e dispositivos
portáteis para instalação e manutenção de
computadores
Fundamentar conceitos de impressoras e escâneres
para instalação e manutenção de periféricos
Fundamentar conceitos de manutenção de dispositivos e
periféricos para reparo e diagnóstico de falhas de
equipamentos
Identificar ambiente de serviço para instalação e
manutenção de computadores, dispositivos e periféricos
Identificar arquitetura de computador para instalação e
manutenção de computadores, dispositivos e periféricos
Identificar tipos de ferramentas e recursos utilizáveis na
instalação e manutenção de computadores, dispositivos
e periféricos
Identificar tipos de riscos elétricos para realização,
instalação e manutenção de computadores, dispositivos
e periféricos
Interpretar especificações técnicas do hardware para
instalação e manutenção de computadores, dispositivos
e periféricos
Interpretar normas de segurança para instalação e
manutenção de computadores, dispositivos e periféricos
Reconhecer estrutura e componentes do computador
para realização de instalação e manutenção de
computadores, dispositivos e periféricos
Registrar em ficha técnica os serviços de instalação e
manutenção dos computadores, dispositivos e
periféricos
Utilizar equipamento de segurança para execução da
instalação e manutenção de computadores, dispositivos



Ficha técnica
Instalações elétricas (verificação do ambiente)
Lista de verificação
Normas de segurança
Normas e procedimentos de instalação de
computadores
Roteiro de instalação

Manutenção de Computadores
Conceitos e tipos de manutenção

Manutenção de Dispositivos e Periféricos
Conceitos de manutenção preventiva e corretiva
Especificações técnicas de hardware e software
(manuais técnicos, versões, fichas técnicas, mapa de
compatibilidade entre outros)
Ficha técnica
Normas de Segurança
Normas e procedimentos de manutenção
Técnica de testes físicos e lógicos
Técnicas de atualização de hardware e software
Técnicas de manutenção

Manutenção de Hardware e Software
Conceitos de manutenção preventiva e corretiva
Documentação técnica de instalação (relatório/registro)
Especificações técnicas de Hardware e Software
(manuais técnicos, versões, fichas técnicas, mapa de
compatibilidade entre outros)
Normas de segurança
Normas e procedimentos de manutenção
Técnica de testes físicos e lógicos (hardware e software)
Técnicas de atualização de hardware e software
Técnicas de manutenção

Métodos e Técnicas de Trabalho
Ferramenta de qualidade
Gestão ambiental
Política de segurança da informação

Organização de trabalho
Descarte correto de resíduo
Organização do ambiente, higiene, saúde e segurança
Planejamento, objetivo e meta
Roteiro de serviço

Riscos elétricos
Conceitos de aterramento elétrico
Dispositivos de proteção elétricos

Sistemas de Eletricidade Aplicada
Componentes (capacitor, resistor, diodo, fusível)
Multímetro

e periféricos
Utilizar ferramentas e instrumentos de instalação e
manutenção de equipamentos
Utilizar ferramentas e instrumentos de medida
eletroeletrônica para instalação e manutenção de
computadores, dispositivos e periféricos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Adotar métodos e técnicas para realização de serviços
de instalação e manutenção de computadores
Capacidades Organizativas

Estabelecer critérios e ordem de prioridade de
serviços
Reconhecer tipos de sistemas e gestão organizacional
Capacidades Sociais

Reconhecer diferentes comportamentos das
pessoas nos grupos sociais



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de Informática
Laboratório de Suporte e Manutenção
Sala de aula

Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Chave de fenda (pequena, média e grande)
Chave Phillips (pequena, média e grande)
Chave Torx
Componentes do microcomputador (placa mãe, placa de rede, placa de vídeo, processador, memória,
HD, unidade de leitura/gravação, gabinete, fonte de alimentação, entradas e saídas)
Computador/Notebook
Drivers
Escâner
Estação de solda
Impressoras (jato de tinta e laser)
Jaleco
Kit Multimídia
Luminária de bancada com lupa
Maleta de ferramentas
Multímetro
Óculos
Placa POST
Pulseira antiestática
Servidor de impressão (Ethernet ou USB)
Simulador de circuitos eletrônicos (Multisim)
Sistema operacional
Software de diagnóstico e reconhecimento de hardware
Sugador

Material
Didático

Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico
Normas técnicas



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em manutenção e suporte em informática
Unidade Curricular: Segurança de dados
Carga Horária: 50h
Unidades de Competência: 

UC2: Realizar suporte técnico em sistema computacional, aplicando normas e procedimentos técnicos de qualidade,
saúde e segurança do trabalho, bem como políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. 
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à proteção de informação, perda ou exposição dos dados
da empresa ou do usuário, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do
técnico no mundo do trabalho.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Ferramentas de Segurança de
Dados

Auditoria de segurança de dados
Ferramentas de segurança de
dados
Treinamento

Normas e Legislação
Conceito sobre a segurança da
informação
Direitos do proprietário e direito
de uso
Leis vigentes
Normas sobre a segurança da
informação
Políticas da segurança da
informação
Tipos de licenças de softwares

Organização de dados
Análise de dados
Planejamento, objetivo e meta
Tratamento de dados

Postura ética
Descrição
Ética no tratamento das
informações
Sigilo

Segurança de Dados
Fundamentos de cópia de
segurança (backup)
Fundamentos de segurança
física e lógica

Técnicas de manutenção
preventiva para segurança da
informação

Instalação de sistemas de
segurança
Técnicas de atualização de
sistemas de segurança
Tipos e soluções de segurança
da informação

Trabalho em equipe
Interação com a equipe

Capacidades Técnicas

Fundamentar conceitos de cópia de segurança de dados
Fundamentar conceitos de segurança física e lógica
Reconhecer direitos do proprietário e direito de uso de informação para utilização
de serviços de segurança de dados
Reconhecer legislação vigente de segurança da informação para utilização de
serviços de segurança de dados
Reconhecer normas de segurança da informação para utilização de serviços de
segurança de dados
Utilizar normas e procedimentos de segurança da informação para realização de
serviços de segurança de dados
Utilizar procedimentos de atualização de sistemas e ferramentas de segurança
para prevenção de desvio, perda e/ou exposição de informação de dados

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Utilizar ferramentas de segurança de dados na realização de serviços
Capacidades Organizativas

Estabelecer critérios e ordem de prioridade de serviços
Reconhecer tipos de sistemas e gestão organizacional
Capacidades Sociais

Demonstrar postura ética no tratamento de informações de segurança de
dados
Demonstrar responsabilidade em serviços de segurança de dados



Resiliência
Responsabilidade no tratamento
dos dados analisados



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Biblioteca
Laboratório de Informática
Laboratório de Redes
Sala de aula

Equipamentos

Analisadores de protocolos (Wireshark, Microsoft Network Monitor, AiroPEEK, Netstumbler)
Computador/Notebook
Ferramentas de segurança
Kit Multimídia
Servidor de rede de alto desempenho (padrão PC)
Simulador de redes
Sistema operacional de redes (Microsoft e Linux (Asterisk)
Software de virtualização
Software para desenho de topologias de rede (Microsoft Visio)
Switchs com mínimo de 24 portas 100/1000

Material Didático

Ficha técnica
Livro Didático
Manual técnico
Normas técnicas

PARTICIPANTES DO COMITÊ DA OCUPAÇÃO

Coordenação do Comitê
Nome Função/Cargo Instituição UF

Elizângela Farias de Oliveira Coordenador Metodológico SENAI - MT Mato Grosso
Técnicos e Especialistas

Nome Função/Cargo Instituição UF
Diego José Welsing Nogueira Especialista Técnico SENAI - ES Espírito Santo

Edson Venicius Jung Especialista Técnico SENAI - SC Santa Catarina
José Augusto Monteiro de Moura Especialista Técnico SENAI - PB Paraíba

Julio Ramalho de Souza Especialista Técnico SENAI - RJ Rio de Janeiro



5. TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES

5.1 Identificação da ocupação

Ocupação TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES CBO 2124-10
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Educação Profissional Técnica de Nível Médio C.H MÍNIMA 1200h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 3 EIXO TECNOLÓGICO Informação e Comunicação

ÁREA
TECNOLÓGICA TI- HARDWARE SEGMENTO TECNOLÓGICO Tecnologia da Informação - Hardware

COMPETÊNCIA
GERAL

Implementar e manter infraestrutura, equipamentos de acesso, sistemas operacionais e serviços de
redes, aplicando normas de segurança de rede e padrões técnicos, de acordo com normas de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.

REQUISITOS
DE ACESSO

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência 1

Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança do trabalho e preservação ambiental.

Unidade de
Competência 2

Implementar e manter equipamento de acesso à rede local, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.

Unidade de
Competência 3

Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.



Descrição das Unidades de Competência

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 1
Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança do trabalho e preservação ambiental.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Especificar passivos e ativos para
infraestrutura de redes

Definindo os dispositivos de rede
Identificando necessidades técnicas
Interpretando informações e características técnicas de passivos e
ativos de rede conforme fabricante

Instalar ativos de rede

Adotando padrões de instalação e configuração de ativos
Automatizando processos de configuração e manutenção de ativos de
rede
Configurando ativos de redes de computadores de acordo com projeto
ou documentação pré-definida
Documentando as configurações;
Seguindo manuais e/ou recomendações técnicas de fabricantes para
instalação de ativos de rede
Testando o funcionamento dos ativos de rede
Verificando condições do ambiente para instalação de ativos de rede

Monitorar o funcionamento da rede

Avaliando resultados de monitoramento para identificação de
anomalias no ambiente
Gerando relatórios dos resultados obtidos
Utilizando equipamentos e ferramentas de monitoramento de redes

Realizar a instalação física de redes de
computadores

Adotando normas e padrões de cabeamento estruturado
Documentando e identificando os elementos físicos de rede
Interpretando requisitos pré-estabelecidos para projetos de rede
Seguindo normas de segurança do trabalho
Utilizando equipamentos e ferramentas de instalação física de redes
Verificando condições do ambiente para instalação de passivos de
rede

Representar graficamente o funcionamento
da rede de computador

Realizando desenho técnico da rede física
Realizando desenho técnico da rede lógica
Utilizando ferramentas gráficas

Solucionar problemas na infraestrutura de
redes

Acompanhando a eficiência do resultado do procedimento de solução
de problemas utilizado
Adotando metodologias de resolução de problemas
Diagnosticando problemas na infraestrutura de redes

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 2
Implementar e manter equipamento de acesso à rede local, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Atualizar sistemas operacionais
desktop e aplicativos

Documentando as atividades realizadas
Realizando atualizações e personalizações de aplicativos em
microcomputadores
Realizando atualizações e personalizações de sistemas operacionais em
microcomputadores
Testando o funcionamento do sistema após a realização das atualizações



Configurar acessos à rede

Detectando falhas e corrigindo, quando aplicável
Documentando as atividades realizadas
Especificando restrições e permissões de acesso à rede
Executando as configurações de acordo com as especificações
estabelecidas na documentação de rede
Providenciando conectividade dos sistemas à rede
Testando o acesso à rede

Configurar sistemas operacionais
desktop e aplicativos

Adequando as políticas de seguranças preestabelecidas
Adequando softwares e aplicativos de acordo com as necessidades dos
usuários
Documentando as atividades realizadas
Executando as configurações de acordo com as especificações
estabelecidas na documentação da rede
Testando configurações do sistema

Instalar dispositivos e periféricos de
rede

Configurando dispositivos e periféricos de acordo com projeto ou
documentação pré-definida
Documentando a instalação
Seguindo manuais e/ou recomendações técnicas de fabricantes para
instalação
Testando o funcionamento dos dispositivos e periféricos
Verificando condições do ambiente para instalação

Instalar sistemas operacionais desktop
e aplicativos

Aplicando técnicas de particionamento de disco
Documentando as atividades realizadas
Testando funcionamento do sistema
Verificando os requisitos mínimos do sistema operacional e aplicativos

Realizar manutenção básica em
microcomputadores

Detectando falhas ou anomalias de hardware, providenciando sua correção
quando aplicável
Documentando as atividades realizadas.
Identificando os componentes de hardware do microcomputador
Realizando atualizações de softwares (drivers)
Realizando atualizações e modificações de hardware, utilizando
instrumentos apropriados
Utilizando manuais técnicos
Verificando unidades de tensão, resistência e corrente, utilizando
instrumentos de medição

Realizar suporte ao usuário do
funcionamento da rede

Documentando ações preventivas e corretivas na rede
Orientando os usuário nos recursos de rede, programas e aplicativos e
equipamentos
Orientando os usuários na utilização da política de segurança
Utilizando ferramentas de acesso remoto

Reparar sistemas operacionais
desktop e aplicativos

Acompanhando a eficiência do resultado do procedimento de solução de
problemas utilizado
Detectando falhas no funcionamento dos sistemas operacionais desktop e
aplicativos
Utilizando métodos de resolução de problemas

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 3
Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas



técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.
Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Especificar hardware e software
de servidores

Considerando normas e procedimentos especificados nos manuais técnicos dos
fabricantes
Detalhando os componentes de hardware e software necessários
Documentando os processos utilizados
Interpretando os requisitos de projeto de rede

Instalar serviços de
convergência de rede

Aplicando regras e normas de segurança da informação
Configurando serviços de convergência de rede (VoIP, QoS, Comunicações
unificadas)
Documentando os processos executados durante a instalação
Executando rotinas de testes de acordo com padrões de desempenho
preestabelecidos no projeto
Identificando os serviços de convergência de rede (voz, imagens e dados)
estabelecidos no projeto
Integrando os diversos serviços de acordo com os requisitos do projeto

Instalar serviços de rede

Aplicando regras e normas de segurança da informação
Atualizando os serviços de rede de acordo com manuais e procedimentos técnicos
Configurando os serviços necessários (DHCP, Diretório, DNS, WEB,
Firewall/Proxy, Correio Eletrônico, FTP, SNMP, IDS, IPS, acesso remoto)
Documentando os processos de instalação e configuração dos serviços de rede
Identificando os serviços de rede necessários estabelecidos na documentação de
rede
Testando os serviços de rede configurados

Instalar sistemas operacionais
de rede

Adequando os componentes de hardware e software de acordo com a
documentação da rede
Aplicando regras e normas de segurança da informação
Configurando os drivers de dispositivos
Configurando o sistema operacional (RAID, Particionamento de disco, virtualização)
Configurando os requisitos de acesso à rede
Documentando os processos de instalação e configuração
Testando o funcionamento do sistema operacional
Verificando a compatibilidade do hardware com o sistema operacional de acordo
com manuais e documentação da rede

Realizar manutenção em
sistemas operacionais de rede

Aplicando os pacotes de atualização e correção disponibilizados pelos fabricantes
Definindo os pontos de restauração do sistema.
Documentando os processos de configuração
Efetuando processos de backup
Identificando as necessidades de manutenção de acordo com manuais e
procedimentos técnicos
Testando funcionamento do sistema após a manutenção

Reparar serviços de
convergência de rede

Documentando os processos de reparo dos serviços de convergência de rede
Identificando falhas nos serviços de convergência de rede
Testando os serviços de convergência de rede
Utilizando métodos de resolução de problemas

Reparar serviços de rede

Documentando os processos de reparo dos serviços de rede
Identificando falhas nos serviços de rede
Testando os serviços de rede
Utilizando métodos de resolução de problemas





Competências de Gestão

Agir com dinamismo, iniciativa, criatividade e responsabilidade
Analisar e propor alternativas de preservação do meio ambiente
Analisar e propor alternativas de racionalização de energia
Aplicar os princípios do empreendedorismo no desenvolvimento das atividades.
Aplicar os princípios e normas de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.
Aplicar os procedimentos de gestão e garantia da qualidade.
Atuar em situações de emergência.
Comunicar-se verbalmente e por escrito com os departamentos que mantém relação funcional.
Cumprir as normas técnicas vigentes.
Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal.
Demonstrar disciplina operacional.
Demonstrar poder de concentração.
Desenvolver e manter relações interpessoais, através da comunicação, interação e cooperação.
Executar o trabalho com a qualidade requerida e otimizando recursos.
Identificar problemas e, junto com a equipe, aplicar as técnicas de análise e de resolução de problemas.
Manter o equilíbrio emocional no trabalho mesmo sob condições adversas, impedindo que fatores não desejáveis
interfiram no bom desempenho das atividades a serem realizadas.
Participar com a equipe de trabalho na execução de atividades de produção e serviços.
Participar de grupos de trabalho da área técnica da empresa com a finalidade de analisar melhorias nos
produtos/serviços.
Participar em reuniões com a equipe de trabalho.
Planejar e organizar o próprio trabalho
Propor mudanças considerando a evolução e o desenvolvimento tecnológico.
Sugerir propostas de redução dos custos e/ou melhorias na produção/serviço.
Trabalhar em equipe
Utilizar de forma racional os recursos disponíveis.
Utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva.

Contexto de Trabalho da Ocupação

Meios de Produção
Ferramentas e Instrumentos

Analisadores e Instrumentos de medição de rede com e sem fio
Ferramentas de backup automatizados
Ferramentas de desenho de rede
Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software)
Ferramentas de projeto
Ferramentas de segurança de rede
Virtualização de ativos de rede
Virtualização e clusterização de sistemas operacionais

Máquinas e Equipamentos

Access Points
Appliances de Segurança
CFTV  TCP/IP
Coletores de dados
Dispositivos Power Line Comunication (PLC s)
Dispositivos Power Over Ethernet (PoE)
Dispositivos RFID
Dispositivos WIMAX
Equipamentos de TV digital
Equipamentos IP s para automação (industrial, predial, residencial)
Normas técnicas e padrões
Publicações do setor (bibliografias e referências técnicas, revistas técnicas, artigos técnicos, catálogos de produtos e
serviços, folha de dados, sites especializados)



Roteadores
Servidores
Storage Área Network (SAN)
Switches
Telefonia IPs (telefones, centrais, interfaces)
Wireless Switch

Outros

Autenticação
Autorização
Contabilização
Controle
Gerenciamento
Monitoramento

Métodos e Técnicas de Trabalho

Aplicação de técnicas, normas e estratégias para a resolução de problemas
Metodologia de análise de desempenho de processos
Métodos da gestão da qualidade
Métodos de planejamento e gerenciamento de processos
Métodos e técnicas da gestão socioambiental
Técnicas de gerenciamento de rotinas
Técnicas de trabalho em equipe.

Condições de Trabalho
Condições ambientais

Exerce suas atividades em empresas ou como profissional liberal, dentro dos diversos ramos do setor produtivo
Pode atuar em empresa de consultoria técnica
Pode atuar em instituições de ensino e pesquisa, e órgãos governamentais
Terceirização/realocação de mão de obra
Trabalho em equipe
Trabalhos colaborativos, presenciais e a distância

Riscos profissionais

Riscos ergonômicos
Riscos físicos

Turnos e horários

Normalmente em horário comercial
Pode trabalhar em horários alternativos

Posições no Processo Produtivo
Contexto Funcional e Tecnológico

Autonomia variável de acordo com o contexto funcional e estratégico da organização
Empregado, empregador ou autônomo

Contexto Profissional

Assistência técnica
Empresas da área da indústria
Empresas da área de saúde
Empresas da área de serviços
Empresas da área do comércio



Instituições de ensino e pesquisa
Trabalho autônomo

Possíveis Saídas para o Mercado de Trabalho

Instalador e Operador de Rede Local

Evoluções da Ocupação

Appliances de Segurança
CFTV  TCP/IP
Controle de utilização de recursos
Definição de novos padrões
Dispositivos Power Over Ethernet (PoE)
Dispositivos RFID
Dispositivos WIMAX
Equipamentos de automação (Ethernet, CNC e sensores)
Equipamentos de telefonia IP
Equipamentos de TV digital
Equipamentos IP s para automação (industrial, predial, residencial)
Ferramentas de controle de segurança de rede
Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software)
Gerenciamento de projetos
Implantação de políticas de segurança
Metodologias de governança de TI
Normas de segurança da informação
Normas de segurança do trabalho
Novas arquiteturas de servidores
Novos analisadores e instrumentos de medição de rede com e sem fio
Novos meios físicos
Novos sistemas operacionais
Novos softwares e ferramentas de virtualização e clusterização de sistemas operacionais
Órgão fiscalizador
Regulamentação da classe de profissionais da área de informática
Storage Área Network (SAN)
Uso e aplicação de normas e padrões vigentes
Vistualização de ativos de rede
WEB 2.0
Wireless Switch

Formação Profissional Relacionada à Ocupação

Formação inicial e continuada de trabalhadores em sistemas operacionais (certificações de mercado)
Formação inicial e continuada de trabalhadores em tecnologias de redes (certificações de mercado)
Formação técnica de nível médio em Informática
Formação técnica de nível médio em Informática para internet
Formação técnica de nível médio em manutenção e suporte em Informática
Formação técnica de nível médio em programação de jogos digitais
Formação tecnológica de graduação em redes de computadores
Participação em seminários, congressos, feiras e visitas técnicas

Indicação de Conhecimentos Referentes ao Perfil Profissional

Conhecimentos
álgebra booleana
Alta disponibilidade e



UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas,
de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.

tolerância a falhas
Camadas 1 a 3 da estrutura
ou topologia de uma rede
Características e tecnologias
dos diferentes tipos de cabos
e conectores
Componentes de rede sem
fio
Conectividade
Conexão a Internet
Convergência digital
Conversão numérica
Dispositivos usados nas
redes
Estrutura dos endereços IP
Fenômenos físicos
envolvidos nos diferentes
tipos de meio
Grandezas elétricas
Hardware de conexão
Interface de rede e modems
Metodologia(s) de
planejamento
Modelo de três camadas de
um projeto
Modelos OSI e TCP/IP
Níveis de redundância
Normas de cabeamento
estruturado
Padrões de comunicação
segura
Política de backup
Projeto de rede
Propriedades elétricas dos
equipamentos
Protocolos de redes
Protocolos de roteamento
Redes ponto a ponto e
cliente-servidor
Repetidores, hubs, bridges,
switches e
Roteadores
Sistema de comunicação
Switches fiber-channel
Tecnologias de backup
Tráfego de pacotes

Conhecimentos
Aplicativos de escritório
Clientes de acesso remoto
Clientes de antivírus
Clientes de controle de
acesso
Componentes e periféricos de
um microcomputador
Elementos do processo de
solução de problemas em
microcomputadores
Ferramentas de imagem de



UC2: Implementar e manter equipamento de acesso à rede local, aplicando
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação
ambiental.

sistemas
Manutenção preventiva,
corretiva e preditiva de
microcomputadores
Métodos de planejamento
Montagem e desmontagem
de um microcomputador
Níveis de redundância
Padrões de comunicação
segura
Política de backup
Sistemas operacionais
desktop
Software de diagnóstico de
hardware
Substituição e remoção de
componentes e periféricos
Tecnologias de backup

UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de
computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança
do trabalho e preservação ambiental.

Conhecimentos
Certificação digital
Conta de usuário e grupos
Cota de disco
Cronograma de atividades
Dimensionamento de
hardware de servidores
Dispositivos de
armazenamento de massa
Drivers dos hardwares
Ferramentas de imagem de
sistemas
Ferramentas de prevenção e
detecção de intrusos
Firewall
Integração de serviços
internet
Interface de rede
Logs das ferramentas de
segurança
Métodos de planejamento
Níveis de redundância
Nível de acesso
Normas de segurança
Operacionalização do
sistema
Padrões de comunicação
segura
Particionamento do(s)
disco(s)
Política de backup
Proxy
Serviço de VPN
Serviços de convergência
digital
Servidor de antivírus
Servidor de arquivo
Servidor de autenticação de
rede
Servidor de conexão remota



Servidor de DHCP
Servidor de diretórios
Servidor de DNS
Servidor de e-mail
Servidor de gerenciamento e
monitoramento
Servidor de impressão
Servidor de web
Servidor DFS
Servidor FTP
Sistemas operacionais de
redes
Tecnologias de backup
Tecnologias de RAID
Testes de vulnerabilidades
Virtualização



5.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

BÁSICO

Eletroeletrônica Aplicada - 60 60h

340h
Ferramentas para Documentação Técnica - 120 120h
Gestão de Pessoas 40h
Montagem e Manutenção de Microcomputadores 120h

ESPECÍFICO I

Arquitetura de Redes 80h

460h
Cabeamento Estruturado 100h
Comutação de Rede Local 120h
Gerenciamento e Monitoramento de Rede 60h
Interconexão de Redes 100h

ESPECÍFICO II

Segurança de Redes 100h

400h
Serviços de Convergência 60h
Serviços de Rede 120h
Servidores de Rede 120h

TOTAL 1200h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Eletroeletrônica Aplicada - 60
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
UC2: Implementar e manter equipamento de acesso à rede local, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança do trabalho e preservação ambiental. 
UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos e as capacidades sociais,
organizativas e metodológicas para empregar os conceitos de eletromagnetismo, eletrônica e ótica, entendendo suas
grandezas e riscos.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e

Científicos
(Capacidades Básicas)

Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico
Científico encontrado.

Conceitos de eletricidade
Capacitância
Frequência
Impedância
Indutância
Lei de ohms
Resistência
Tensão, Potência
Tipos de corrente (CC e CA)
Uso do multímetro

Conceitos de eletrônica
Eletrônica digital (bit, byte, portas lógicas; funções lógicas; álgebra de boole);
sistemas de numeração; tipos e funcionamento de transformadores
estabilizadores; no break e geradores Conceito teórico de diodo e transistores

Ferramentas da Qualidade
Checklist

Grandezas físicas
Temperatura, umidade

Magnetismo e Eletromagnetismo
Conceito de carga elétrica; eletrização condutores; isolantes; potencial elétrico;
diferença de potencial

Riscos elétricos
Conceitos de aterramento elétrico
Dispositivos de proteção elétrica

Trabalho em equipe
Cooperação

Trabalho e Profissionalismo
Planejamento Profissional

Capacidades Técnicas

Distinguir os tipos de
interferências elétricas
Empregar os conceitos de
interferência eletromagnética
Identificar os fenômenos físicos
envolvidos nos diferentes tipos
de meios de transmissão
Interpretar medidas de
grandezas elétricas
Interpretar resultados das
medições das grandezas
elétricas
Utilizar instrumentos de
medição de temperatura e
umidade
Utilizar instrumentos para medir
as grandezas elétricas

Capacidades Sociais,
Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Atuar de acordo com o sistema
de gestão da qualidade
Comunicar-se e interagir com
colegas e professores
Demonstrar atitude
Demonstrar coordenação no
desenvolvimento do
planejamento das suas
atividades
Demonstrar organização
Participar de grupos de trabalho



Responsabilizar-se pela
conservação dos equipamentos



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos Laboratório de hardware
Sala de aula

Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Chave de fenda
Chave Philips
computador
Equipamento Multimídia
Fonte de alimentação variável (0-24V)
Jogo de chaves de relojoeiro
Multímetro
Protoboard
Simulador de circuitos eletrônicos (Multisim)

Material Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Ferramentas para Documentação Técnica - 120
Carga Horária: 120h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
UC2: Implementar e manter equipamento de acesso à rede local, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança do trabalho e preservação ambiental. 
UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos e as capacidades sociais,
organizativas e metodológicas para a expressão oral, leitura, interpretação e redação de textos em português e dos
principais termos técnicos em inglês, utilizando softwares básicos e de escritório.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e

Científicos
(Capacidades Básicas)

Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico
Científico encontrado.

Apresentações e animações
Tipos de apresentação; Transição e animação de slides; Slide mestre Hiperlink;
Recursos para inserção de som e vídeo; Inserção de slides; Diagramação de
slides

Informática Básica
Inglês técnico:

Métodos de leitura e interpretação para língua inglesa; Ferramentas de tradução
Tipos de texto; Estrutura e aspectos de desenvolvimento de texto

Internet
Características; Formas de pesquisaExpressões regulares para pesquisa Tipos
de navegadores; Sites seguros Correio eletrônico

Processamento de texto
Criação de planilhas; Formatação de células; Entrada de dados; Funções
matemáticas; Criação de gráficos Funções de datas; Criação de tabela
dinâmica; Hiperlink; Vínculos
Planilha Eletrônica
Tratamento de arquivos; Digitação de textos; Formatação; Edição de textos
Criação de tabela; Índices; Capitulação Estilos; Colunas; Cabeçalho e
RodapéNumeração de páginas; Formulários Marca d

Redação Técnica
Métodos de leitura e interpretação de textos para língua
portuguesaFluxogramas; organogramas; Técnicas de elaboração de textos;
Tipos de textoEstrutura e aspectos de desenvolvimento de texto

Relações interpessoais
Sistemas Operacionais

Trabalho com janelas; Barra de tarefas Menu de ajuda; Área de
trabalhoAcessórios principais; Gerenciador de arquivos; Lixeira

Trabalho em equipe
Trabalho e Profissionalismo

Conceitos
Fatores de satisfação no trabalho
Ferramentas da Qualidade:
Responsabilidades individuais e coletivas

Capacidades Técnicas

Elaborar textos técnicos
Explicar verbalmente as
orientações de forma clara e
objetiva
Interpretar textos, manuais e
normas técnicas
Interpretar textos, manuais e
normas técnicas em inglês
Utilizar softwares básicos e de
escritório para auxiliar suas
atividades profissionais

Capacidades Sociais,
Organizativas e Metodológicas

Capacidades Sociais

Atuar de acordo com o sistema
de gestão da qualidade
Comunicar-se e interagir com
colegas e professores
Demonstrar atitude proativa
Demonstrar coordenação no
desenvolvimento do
planejamento das suas
atividades
Demonstrar organização
Participar de grupos de trabalho
Responsabilizar-se pela
conservação dos equipamentos



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos Laboratório de Informática
Sala de aula

Equipamentos

computador
Editor de Texto
Navegador de Internet
Planilha Eletrônica
projetor multimídia
Sistema Operacional Desktop
Software de Apresentação

Material Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Gestão de Pessoas
Carga Horária: 40h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
UC2: Implementar e manter equipamento de acesso à rede local, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança do trabalho e preservação ambiental. 
UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos e as capacidades sociais,
organizativas e metodológicas para analisar problemas de tomada de decisão na negociação de funções, prazos e metas
entre componentes de equipe.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Análise e Tomada de Decisão
Formas de Resolução de Conflitos
Técnicas de Resolução de
Problemas

Ferramentas da Qualidade
Conceitos

Planejamento
controle
etapas
níveis
organização

Relação de Cliente e Fornecedor
Negociação
Tipos de Clientes
Tipos de Fornecedores

Responsabilidades individuais e
coletivas

Fatores de satisfação no trabalho
Trabalho em equipe

Relações interpessoais
Trabalho e Profissionalismo

Capacidades Técnicas

Coordenar equipes
Negociar funções, prazos e metas entre componentes de equipe
Organizar fluxo de trabalho
Realizar análise de problemas para tomada de decisão.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Atuar de acordo com o sistema de gestão da qualidade
Comunicar-se e interagir com colegas e professores
Demonstrar atitude proativa
Demonstrar coordenação no desenvolvimento do planejamento das suas
atividades
Demonstrar organização
Participar de grupos de trabalho
Responsabilizar-se pela conservação dos equipamentos



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos laboratório de informática
Sala de aula

Equipamentos

computador
Editor de Texto
Navegador de Internet
Planilha Eletrônica
projetor multimídia
Sistema Operacional Desktop
Software de Apresentação

Material Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Montagem e Manutenção de Microcomputadores
Carga Horária: 120h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
UC2: Implementar e manter equipamento de acesso à rede local, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança do trabalho e preservação ambiental. 
UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos e as capacidades sociais,
organizativas e metodológicas para realizar montagem e manutenção de microcomputador instalando, configurando e
atualizando componentes, sistemas operacionais, drivers e aplicativos.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e

Científicos
(Capacidades Básicas)

Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico
Científico encontrado.

Arquitetura de Computadores
História e evolução dos computadores Estrutura e componentes dos
microcomputadores; Processador Memória; Placa mãe; Barramento Fontes
de alimentação; Unidade de armazenamento; Interfaces; Víde; Hardware para
servidores; RAID Multiprocessadores; Redundância

Ferramentas da Qualidade
5S

Fundamentos de redes
Arquitetura de protocolosConfiguração de endereçamento IP no equipamento
de acesso à rede comandos de teste de conectividade
Classificação de redes
Cronologia de redes
Definição
Topologia de redes

Montagem de Computadores
Técnicas de montagem; Configuração e atualização do Bios; Atualização de
componentes; Detecção de falhas Ferramentas de diagnóstico para hardware
e software

Sistemas Operacionais Desktop
Atualização do SO, drivers e aplicativos, permissões de acesso em softwares
Comandos básicos (Prompt de comando)
Instalação de drivers
Instalação de periféricos (impressora, escâner)
Tipos de sistemas operacionaisInstalação do sistema operacional desktop,
sistemas de arquivos, técnicas de particionamento; Instalação de aplicativos
(antivírus, aplicativos para escritório), configuração de antivírus e antispyware,
configuração de firewall local

Trabalho em equipe
Organização do trabalho

Trabalho e Profissionalismo
Empreendedorismo

Capacidades Técnicas

Adotar conceitos da arquitetura de
computadores
Adotar conceitos de sistemas de
arquivo
Adotar conceitos de Sistemas
Operacionais
Aplicar métodos de resolução de
problemas para corrigir falhas
Aplicar técnicas de particionamento
de disco com base no sistema
operacional desktop adotado
Atualizar aplicativos com base nos
padrões dos fabricantes e
comunidades específicas
Conectar fisicamente o dispositivo
de acesso à rede
Configurar as aplicações para
acesso à rede
Configurar os endereços de
acesso à rede
Configurar os softwares aplicativos
para disponibilizar os recursos
necessários
Definir o sistema de arquivos
apropriado ao sistema operacional
desktop
Executar testes de conectividade
física de rede
Identificar a funcionalidade e
configurar dispositivos e periféricos
de acordo com projeto e
documentação pré-definida



Identificar as características de
hardware dos dispositivos e
periféricos estabelecidos no projeto
ou documentação pré-definida
Identificar falhas de conectividade
dos dispositivos de acesso à rede
Identificar os recursos dos
softwares aplicativos apropriados
ao usuário
Interpretar arquiteturas de rede
multicamadas
Interpretar as especificações
estabelecidas na documentação de
rede
Interpretar as recomendações dos
manuais técnicos do fabricante na
instalação dos dispositivos e
periféricos de rede
Interpretar falhas de conectividade
dos dispositivos de acesso à rede
através de depoimentos dos
usuários
Realizar atualizações de drivers

Capacidades Sociais,
Organizativas e Metodológicas

Capacidades Sociais

Atuar de acordo com o sistema de
gestão da qualidade
Comunicar-se e interagir com
colegas e professores
Demonstrar atitude proativa
Demonstrar coordenação no
desenvolvimento do planejamento
das suas atividades
Demonstrar organização
Participar de grupos de trabalho
Responsabilizar-se pela
conservação dos equipamentos



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Laboratório de hardware
Sala de aula

Equipamentos

Alicate de bico
Alicate de corte
Chave de fenda (pequena, média e grande)
Chave Phillips (pequena, média e grande)
Chave Torx
Componentes do microcomputador (placa mãe, placa de rede, placa de vídeo, processador, memória,
HD, unidade de leitura/gravação, gabinete, fonte de alimentação, entradas e saídas)
computador
Drivers
EscânerPlaca POST
Estação de solda
Impressoras (jato de tinta e laser)
Luminária de bancada com lupa
Maleta de ferramentas
Multímetro
projetor multimídia
Pulseiraantiestática
Servidor de impressão (Ethernet ou USB)
Simulador de circuitos eletrônicos (Multisim)
Sistema operacional
Software de diagnóstico e reconhecimento de hardware
Sugador

Material
Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Arquitetura de Redes
Carga Horária: 80h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
aplicar conceitos de arquitetura de redes, padrões e tecnologias observando a documentação de rede.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico
encontrado.

Analisadores de protocolos:
WireShark, MSNM, NetStumbler

Aplicação
Características e Simbologia, Aplicabilidade, Protocolos

Apresentação
Características e Simbologia, Aplicabilidade, Nível de Serviço

Funcionamento e características de ativos de rede
Router, Switch, Access Point, Bridge

Fundamentos de redes de computadores:
Evolução e aplicabilidade, Classificação de Redes, Arquitetura de
ProtocolosTipos de Mensagem ( Unicast, Broadcast e Multcast)

Modelo OSI camada de enlace
Características e simbologia, aplicabilidade, Padrões Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para Redes Locais,
Domínio de Colisão

Modelo OSI camada de rede
Características e simbologia, Aplicabilidade, Protocolo IP (IPv4, IPv6)
Endereçamento, Internet Control Message Protocol (ICMP), Address
Resolution Protocol (ARP), Domínio de Broadcast

Modelo OSI camada de transporte
Características e simbologia, Aplicabilidade, Serviços,
Endereçamento, Controle de Conexão, Controle de Fluxo, Controle de
Congestionamento, Controle de Erros, Transporte de dados

Modelo OSI camada física
Características e Simbologia, Aplicabilidade; Topologia, Sistemas de
Comunicação de dados, Multiplexação, Modems, Meios físicos de
transmissão de dados

Modelo OSI camadas superiores
Pilha de protocolos da arquitetura TCP/IP
Sessão

Características e Simbologia, Aplicabilidade, Funções
Subredes

Capacidades Técnicas

Analisar a viabilidade de controle do
acesso físico ao ambiente de instalação
dos ativos de rede
Aplicar cálculo de máscara de sub-rede
Coletar as informações da infraestrutura de
rede
Definir os tipos de ativos a serem usados
na infraestrutura de rede
Executar testes de camada física, enlace,
rede, transporte e aplicação através de
utilitários (ping, tracert, telnet, etc)
Identificar a funcionalidade dos ativos de
rede estabelecidos no projeto
Identificar as características de hardware
dos ativos de rede estabelecidos no projeto
Identificar os padrões de protocolos de
redes utilizados pelos ativos
Interpretar as RFC s adotadas pelos
fabricantes na implantação dos ativos na
infraestrutura de rede
Interpretar projeto lógico ou documentação
de rede para instalação de ativos
Interpretar projeto lógico ou documentação
de rede para testar o funcionamento dos
ativos
Interpretar projeto ou documentação de
rede para identificar necessidades técnicas
Representar graficamente a topologia
lógica da rede
Utilizar ferramenta gráfica na
representação das topologias lógicas da
rede
Utilizar métodos para coleta de
informações para diagnosticar problemas
de infraestrutura de rede
Utilizar os conceitos de arquiteturas de
rede multicamadas como base para o
diagnostico de problemas de rede



Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas

Capacidades Sociais

Analisar opções e tomar decisão
Atuar em equipe
Demonstrar ações inovadoras
Demonstrar planejamento das atividades
em grupo
Demonstrar visão sistêmica
Respeitar a legislação específica de saúde,
segurança e meio ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos Laboratório de tecnologia de redes

Equipamentos

Analisadores de protocolos (Wireshark, Microsoft Network Monitor)
computador
projetor multimídia
Simulador de redes
Software para desenho de topologias de rede (Microsoft Visio)

Material Didático

Autor: James F. Kurose e Keith W. Ross
Autor Wendell Odom - Editora Alta Books ISBN 9788576081906
ISBN: 8588639181
Kit educacional de topologias de redes
Livros:CCNA ICND1 Guia Oficial de Certificação do exame 640-422
Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top Down



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Cabeamento Estruturado
Carga Horária: 100h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
realizar a execução de projeto da infraestrutura física de rede, observando as normas técnicas.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos

Técnicos e Científicos
(Capacidades Básicas)

Conhecimentos

Nenhum Fundamento
Técnico Científico
encontrado.

Cabeamento Estruturado
Normalização (normas ABNT 14565 v2007, ISO e ANSI/TIA; Sistemas de Cabeamento
Estruturado; Meios de transmissão metálicos; Transmissão por mídia metálica Meios de
transmissão ótica; Transmissão por mídia ótica; Conexões Metálicas Conexões Óticas;
Interferência Eletromagnética (EMI); Aterramento e proteção elétrica; Cabeamento para
Data Centers; Emendas e Conectorizações Óticas; Equipamentos e Ferramentas para
Emendas ; Conectorizações Óticas; Testes para Redes Óticas; Certificações Telefonia

Desenho Técnico
Perspectiva isométrica; Projeção ortográfica; Cotagem ; Escala Representação gráfica de
projetos Software para representação gráfica

Ferramentas da Qualidade
Plano de Ação

Gestão da Rotina
Liderança

Níveis de autonomia
Relações com o líder

Responsabilidades socioambientais
Sustentabilidade

Saúde Ocupacional
Segurança no trabalho

Normas regulamentadoras
Trabalho e Profissionalismo

Ascensão Profissional
Formação profissional

Capacidades Técnicas

Acompanhar os
resultados
implementados na
resolução de
problemas da
infraestrutura de rede
Analisar as condições
das instalações
elétricas do ambiente
proposto para
instalação dos
passivos e ativos de
rede
Analisar as condições
de umidade e
temperatura do
ambiente proposto
Analisar a viabilidade
de controle do acesso
físico ao ambiente de
instalação dos
passivos de rede
Aplicar solução
proposta para
resolução de
problemas da
infraestrutura física de
rede
Atualizar a
documentação dos
procedimentos
adotados na
resolução de
problemas da
infraestrutura física de
rede



Avaliar as condições
de uso dos EPIs e
EPC s na execução
das instalações de
redes
Avaliar o impacto da
solução proposta para
a resolução de
problemas da
infraestrutura física
Coletar as
informações da
infraestrutura física de
rede
Definir os tipos de
passivos a serem
usados na
infraestrutura de rede
Documentar o
problema da
infraestrutura física de
rede
Documentar os
elementos físicos de
redes de acordo com
padrões
preestabelecidos
Identificar a
conformidade da
norma utilizada pelos
passivos de rede
Identificar a
funcionalidade dos
passivos de rede
estabelecidos no
projeto
Identificar as
características dos
diferentes tipos de
cabos
Identificar as
especificações
técnicas dos passivos
através da folha de
dados (data sheets)
fornecida pelo
fabricante
Identificar a
simbologia utilizada
no projeto físico de
acordo com as
normas de
cabeamento
estruturado
Identificar os
elementos físicos de
redes de
computadores
Identificar situações



de risco à saúde e
segurança individual e
coletiva do ambiente
Interpretar as RFC s
adotadas pelos
fabricantes na
implantação dos
passivos e ativos na
infraestrutura de rede
Interpretar memorial
descritivo do projeto
de cabeamento
estruturado
Interpretar os
procedimentos e
recomendações das
instruções de trabalho
Interpretar projeto ou
documentação de
rede para avaliar,
diagnosticar e
identificar
necessidades
técnicas da
infraestrutura física
Isolar o problema da
infraestrutura física de
rede
Localizar o problema
da infraestrutura de
rede
Quantificar os
equipamentos de
acordo com as
especificações
técnicas do projeto de
infraestrutura física de
rede
Relacionar as
ferramentas
específicas a serem
utilizadas na
execução do projeto
de acordo com as
normas de
cabeamento
estruturado
Relacionar os
equipamentos
necessários para
execução do projeto
físico da rede
Representar
graficamente a
topologia física da
rede
Testar solução
proposta para
resolução de



problemas da
infraestrutura física de
rede
Utilizar a identificação
padrão sugerida na
norma de
cabeamento
estruturado
Utilizar as normas de
execução de
cabeamento
estruturado
Utilizar equipamento
de fusão de fibra ótica
Utilizar equipamentos
de certificação do
cabeamento
estruturado
Utilizar ferramenta
gráfica na
representação das
topologias físicas da
rede
Utilizar ferramentas
para instalação de
cabeamento metálico
e ótico
Utilizar métodos para
coleta de informações
para diagnosticar
problemas de
infraestrutura física de
rede
Utilizar técnicas para
prevenir os efeitos de
ruídos previstos nas
normas de
cabeamento
estruturado

Capacidades Sociais,
Organizativas e
Metodológicas

Capacidades Sociais

Analisar opções e
tomar decisão
Atuar em equipe
Demonstrar ações
inovadoras
Demonstrar
planejamento das
atividades em grupo
Demonstrar visão
sistêmica
Respeitar a legislação
específica de saúde,
segurança e meio
ambiente





Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos Laboratório de cabeamento estruturado

Equipamentos

Alicates de crimpagem RJ45, RG58, RG59
Certificador de rede freq. mínima 1GHz (Cat 5, 6 e 7 metálica) (Ótica mono e multimodo)
Clivador de precisão para fibra óptica
computador
Decapador circular para cabos até 3,2mm de diametro
Decapador circular para cabos até 3,2mm e 5,6mm de diametro
Decapador circular para cabos coaxiais tipo RG58, RG59
Decapador circular para cabos multipar até 45mm diametro
Decapador circular para cabos UTP/STP
Identificador visual de falhas c/ fonte de luz laser
Jogo de chaves de fenda
Jogos de chaves Phillips
Kit de alicates para decapar fibra ótica
Kit de teste para fibra ótica(fibre master/power meter)
Kit gerador de tom
Lamina tipo krone para punch down
Máquina p/ emenda/fusão de fibra ótica
Microscópio para inspeção ótica
Multímetro digital portátil
Nobreak de rack (gerenciável)
OTDR  Refletômetro Ótico no Domínio do Tempo para Fibras Monomodo e Multímodo
Parafusadeira/furadeira
Passa cabos em nylon 30m
projetor multimídia
Punch down para inserção com lamina 110
Rotuladora
Software para desenho de topologias de rede (Microsoft Visio)
Software para gerenciamento de atividades de projeto (Microsoft Project)
Terrômetro digital
Tesoura com chanfro para decapagem de cabos elétricos
Tesoura para corte de kevlar com chanfro para corte de fibra
Testador para cabos UTP/STP/COAX-F
Trena 5m

Material Didático

Autor: Paulo Sergio Marin
Editora Érica
ISBN: 978-85-365-0207-6
Livro: Cabeamento Estruturado
Material permanente
Norma: ABNT 14565 Versão 2007
Rack 44U Aberto
Rack 44U Fechado



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Comutação de Rede Local
Carga Horária: 120h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
empregar os conceitos de comutação em redes locais, configurando os diversos protocolos da camada de enlace, em
meios cabeados e sem fio.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Arquitetura multicamadas
Acesso, Distribuição e Núcleo

Conceitos de comutação
Armazenar e encaminhar, comutação rápida e
livre de fragmentos
Comutação simétrica e assimétrica Protocolos
de autenticação (802.1X

Conceitos de radiofrequência
Múltiplos caminhos, interferência cocanal e
canal adjacente, interferências externas.

Conceitos de redes sem fio
Conceitos de VLANs e 802.1Q
Configuração básica do equipamento

CLI ou GUI
Configuração de equipamentos de rede sem fio

Controlador Wireless, Access Point
Configuração de segurança em switches

PortSecurity, DHCP, Snooping, Gratuituous,
ARP, etc

Especificações de tipos de antenas
Padrões de rede sem fio

802.11a/b/g/n
Protocolos de segurança de redes sem fio

EP, WPA, WPA2, IEEE802.11i
Protocolo SpanningTree
Roteamento entre VLANs
Switch Multicamada

Capacidades Técnicas

Aplicar padrão desenvolvido no processo de instalação e
configuração de ativos de redes
Atualizar os registros com as novas configurações dos ativos de
rede
Coletar as informações da infraestrutura de rede
Configurar e integrar um ponto de acesso sem fio a uma rede
cabeada
Configurar o roteamento entre redes locais virtuais
Configurar os ativos de rede utilizando interface de linha de
comando (CLI)
Configurar os ativos de rede utilizando interface gráfica (GUI)
Configurar protocolos de controle de loop físico na rede
Configurar redes locais virtuais
Definir os tipos de ativos a serem usados na infraestrutura de rede
Desenvolver rotinas (scripts) para otimizar a configuração dos
ativos da rede
Desenvolver um padrão para facilitar o processo de instalação e
configuração de ativos de redes
Efetuar um inventário de falhas com base na documentação dos
procedimentos adotados
Elaborar rotinas para otimizar o processo de manutenção dos
ativos de rede
Executar testes de camada física, enlace, rede, transporte e
aplicação através de utilitários (ping, tracert, telnet, etc)
Identificar a funcionalidade dos ativos de rede estabelecidos no
projeto
Identificar a necessidade de atualização do software dos ativos de
rede
Identificar as características de hardware dos ativos de rede
estabelecidos no projeto
Identificar as especificações técnicas dos ativos através da folha
de dados (data sheets) fornecida pelo fabricante
Identificar as especificações técnicas dos ativos na infraestrutura
de rede
Identificar os padrões de protocolos de redes utilizados pelos
ativos
Interpretar arquivos de configuração de ativos de rede
Interpretar arquivos de logs de sistema



Interpretar as recomendações técnicas dos manuais dos
fabricantes de equipamentos ativos
Interpretar as RFC s adotadas pelos fabricantes na implantação
dos ativos na infraestrutura de rede
Interpretar os procedimentos e recomendações das instruções de
trabalho
Interpretar projeto lógico ou documentação de rede para instalação
de ativos
Interpretar projeto lógico ou documentação de rede para testar o
funcionamento dos ativos
Interpretar projeto ou documentação de rede para avaliar o
funcionamento do ambiente
Interpretar projeto ou documentação de rede para diagnosticar
problemas na infraestrutura de rede
Interpretar projeto ou documentação de rede para identificar
necessidades técnicas
Isolar o problema da infraestrutura de rede
Localizar o problema da infraestrutura de rede
Manipular arquivos de configuração de ativos de rede
Preparar os ativos de rede para que seja efetuado o
monitoramento do tráfego da rede
Quantificar os equipamentos de acordo com as especificações
técnicas do projeto de infraestrutura de rede
Registrar as atividades executadas das configurações dos ativos
de rede
Relacionar os equipamentos de acordo com as necessidades
identificadas
Testar as funcionalidades implementadas após a configuração dos
ativos de rede
Testar solução proposta para resolução de problemas da
infraestrutura de rede
Utilizar ferramentas de administração remota para configuração e
manutenção dos ativos de rede
Utilizar métodos para coleta de informações para diagnosticar
problemas de infraestrutura de rede
Utilizar os conceitos de arquiteturas de rede multicamadas como
base para o diagnostico de problemas de rede

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Analisar opções e tomar decisão
Atuar em equipe
Demonstrar ações inovadoras
Demonstrar planejamento das atividades em grupo
Demonstrar visão sistêmica
Respeitar a legislação específica de saúde, segurança e meio
ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais
Ambientes
Pedagógicos Laboratório de tecnologia de redes

Equipamentos

Access Point
Adaptador Wireless
Analisadores de protocolos (Wireshark, Microsoft Network Monitor, AiroPEEK, Netstumbler)
Antenas (omni, direcional e setorial)
computador
Controlador Wireless
projetor multimídia
Roteador com 2 interfaces Fast Ethernet, 2 interfaces seriais (WIC-2T), 1 porta console e 1 porta
auxiliar, minimo 64 MB Flash ROM e 256MB RAM
Simulador de redes
Software para desenho de topologias de rede (Microsoft Visio)
Switchs camada 2 gerenciável com 2 interfaces Gbic, mínimo de 24 portas 100/1000
Switchs camada 3 gerenciável com 2 interfaces Gbic mínimo de 24 portas 100/1000

Material
Didático

Autor: James F. Kurose e Keith W. Ross
Autor Wendell Odom - Editora Alta Books
CCNA ICND2 Guia Oficial de Certificação do exame 640-816
ISBN: 8588639181
ISBN 9788576081883
Kit educacional de topologias de redes
Livros:
Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top Down



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Gerenciamento e Monitoramento de Rede
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
aplicar recursos de gerenciamento e monitoramento para garantir a disponibilidade e performance da rede.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comportamento do fluxo de rede
Ferramentas de monitoramento e
Gerenciamento

Nagios, MRTG, NetFlow, Cacti,
Zenoss, etc

Modelo FCAPS
Protocolos de Gerenciamento e
Monitoramento

SNMP, MIB I,MIB II, RMON

Capacidades Técnicas

Analisar os relatórios do monitoramento de tráfego
Aplicar os recursos das ferramentas para monitoramento dos ativos de rede
Aplicar os recursos das ferramentas para monitoramento do tráfego da rede
Configurar ferramentas para monitoramento dos ativos de rede
Configurar ferramentas para monitoramento do tráfego da rede
Configurar os protocolos de monitoramento dos ativos de rede para controlar
o seu funcionamento
Definir o tipo de ferramenta apropriado para monitoramento dos ativos da
rede
Definir o tipo de ferramenta apropriado para monitoramento do tráfego da rede
Interpretar arquivos de logs de sistema
Interpretar as RFC s adotadas pelos fabricantes na implantação dos ativos na
infraestrutura de rede
Preparar os ativos de rede para que seja efetuado o monitoramento do
tráfego da rede
Utilizar ferramentas de monitoramento para geração de relatórios das
condições dos ativos de rede
Utilizar ferramentas de monitoramento para geração de relatórios de tráfego
de rede
Utilizar métodos para coleta de informações para diagnosticar problemas de
infraestrutura de rede

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Analisar opções e tomar decisão
Atuar em equipe
Demonstrar ações inovadoras
Demonstrar planejamento das atividades em grupo
Demonstrar visão sistêmica
Respeitar a legislação específica de saúde, segurança e meio ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais
Ambientes
Pedagógicos Laboratório de tecnologia de redes

Equipamentos

Analisadores de protocolos (Wireshark, Microsoft Network Monitor, AiroPEEK, Netstumbler)
computador
projetor multimídia
Roteador com 2 interfaces Fast Ethernet, 2 interfaces seriais (WIC-2T), 1 porta console e 1 porta
auxiliar, mínimo 64 MB Flash ROM e 256MB RAM
Servidores de rede de alto desempenho padrão PC
Simulador de redes
Software para desenho de topologias de rede (Microsoft Visio)
Softwares de gerenciamento de redes (Nagios, MRTG, CACTI, Netflow)
Softwares de Monitoramento de redes (alerta24 Horas, Nagios Checker, etc)
Switchs camada 2 gerenciável com 2 interfaces Gbic, mínimo de 24 portas 100/1000
Switchs camada 3 gerenciável com 2 interfaces Gbic, mínimo de 24 portas 100/1000

Material
Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Interconexão de Redes
Carga Horária: 100h
Unidades de Competência: 

UC1: Implementar e manter infraestrutura de redes, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
empregar os conceitos dos protocolos de roteamento, configurando os dispositivos para atender os requisitos de projeto.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Analisadores de protocolos
WireShark, MSNM, NetStumbler

Classless/classfull
Funcionamento e características de ativos de rede

Router, Switch, Access Point, Bridge
Interfaces GUI e CLI para ativos de redes
Roteamento estático
Roteamento IP
Roteamento padrão
Routing Information Protocol:

Border Gateway Protocol (BGP)
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
(EIGRP); Open Shortest Path First (OSPF)
RIP; Interior Gateway Routing Protocol IGRP

Segurança em Roteadores
Sistemas Autônomos
Software para desenho de topologias lógicas
Topologia lógica de redes
VLSM/CIDR

Capacidades Técnicas

Aplicar endereçamento de rede com máscara de tamanho
variável
Aplicar padrão desenvolvido no processo de instalação e
configuração de ativos de redes
Atualizar os registros com as novas configurações dos ativos de
rede
Coletar as informações da infraestrutura de rede
Configurar agregação de rotas
Configurar os ativos de rede utilizando interface de linha de
comando (CLI)
Configurar os ativos de rede utilizando interface gráfica (GUI)
Configurar protocolos de roteamento de vetor de distância e
estado do link
Configurar rota padrão
Configurar roteamento estático
Definir os tipos de ativos a serem usados na infraestrutura de
rede
Desenvolver rotinas (scripts) para otimizar a configuração dos
ativos da rede
Desenvolver um padrão para facilitar o processo de instalação e
configuração de ativos de redes
Efetuar um inventário de falhas com base na documentação dos
procedimentos adotados
Elaborar rotinas para otimizar o processo de manutenção dos
ativos de rede
Executar testes de camada física, enlace, rede, transporte e
aplicação através de utilitários (ping, tracert, telnet, etc)
Identificar a funcionalidade dos ativos de rede estabelecidos no
projeto
Identificar a necessidade de atualização do software dos ativos
de rede
Identificar as características de hardware dos ativos de rede
estabelecidos no projeto
Identificar as especificações técnicas dos ativos através da folha
de dados (data sheets) fornecida pelo fabricante
Identificar as especificações técnicas dos ativos na infraestrutura
de rede
Identificar os padrões de protocolos de redes utilizados pelos
ativos



Interpretar arquivos de configuração de ativos de rede
Interpretar arquivos de logs de sistema
Interpretar as recomendações técnicas dos manuais dos
fabricantes de equipamentos ativos
Interpretar as RFC s adotadas pelos fabricantes na implantação
dos ativos na infraestrutura de rede
Interpretar os procedimentos e recomendações das instruções
de trabalho.
Interpretar projeto lógico ou documentação de rede para
instalação de ativos
Interpretar projeto lógico ou documentação de rede para testar o
funcionamento dos ativos
Interpretar projeto ou documentação de rede para avaliar o
funcionamento do ambiente
Interpretar projeto ou documentação de rede para diagnosticar
problemas na infraestrutura de rede
Interpretar projeto ou documentação de rede para identificar
necessidades técnicas
Isolar o problema da infraestrutura de rede
Localizar o problema da infraestrutura de rede
Manipular arquivos de configuração de ativos de rede
Quantificar os equipamentos de acordo com as especificações
técnicas do projeto de infraestrutura de rede
Registrar as atividades executadas das configurações dos ativos
de rede
Relacionar os equipamentos de acordo com as necessidades
identificadas
Testar as funcionalidades implementadas após a configuração
dos ativos de rede
Testar solução proposta para resolução de problemas da
infraestrutura de rede
Utilizar ferramentas de administração remota para configuração e
manutenção dos ativos de rede
Utilizar métodos para coleta de informações para diagnosticar
problemas de infraestrutura de rede
Utilizar os conceitos de arquiteturas de rede multicamadas como
base para o diagnóstico de problemas de rede

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Analisar opções e tomar decisão
Atuar em equipe
Demonstrar ações inovadoras
Demonstrar planejamento das atividades em grupo
Demonstrar visão sistêmica
Respeitar a legislação específica de saúde, segurança e meio
ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais
Ambientes
Pedagógicos Laboratório de tecnologia de redes

Equipamentos

Analisadores de protocolos (Wireshark, Microsoft Network Monitor, AiroPEEK, Netstumbler)
computador
projetor multimídia
Roteador com 2 interfaces Fast Ethernet, 2 interfaces seriais (WIC-2T), 1 porta console e 1 porta
auxiliar, mínimo 64 MB Flash ROM e 256MB RAM
Simulador de redes
Software para desenho de topologias de rede (Microsoft Visio)
Softwares de gerenciamento de redes (Nagios, MRTG, CACTI, Netflow)
Softwares de Monitoramento de redes (alerta 24 Horas, Nagios Checker, etc)
Switchs camada 2 gerenciável com 2 interfaces Gbic, mínimo de 24 portas 100/1000
Switchs camada 3 gerenciável com 2 interfaces Gbic mínimo de 24 portas 100/1000

Material
Didático

Autor: James F. Kurose e Keith W. Ross
ISBN: 8588639181
Livros:
Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top Down



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Segurança de Redes
Carga Horária: 100h
Unidades de Competência: 

UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
aplicar técnicas e ferramentas de segurança para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade dos recursos de
rede.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Antivírus
Certificação Digital
Comunicação Segura
Engenharia Social
Ferramentas de Prevenção
e Detecção de Intrusos

IDS e IPS
Firewall
Normas de segurança de
Informação ISO/IEC
Políticas de Segurança de
Redes
Proxy;
Redes virtuais privadas
(VPN)
Serviços de autenticação
de rede
Serviços de Monitoramento
da redeRecuperação de
Acidentes
Técnicas de Ataque e
Defesa

DoS, Spoofing, Back
Door, Spyware, Phishing
Trojan, Keyloggers

Técnicas de Criptografia
Chave Pública, Chave
Privada, Hash, SSL,
RSA, IPSec

Capacidades Técnicas

Documentação da rede
Empregar ferramentas de segurança de redes que atendam os requisitos da
documentação de rede
Empregar regras e normas de segurança de redes que atendam os requisitos da
documentação de rede
Interpretar políticas de segurança de rede

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Analisar opções e tomar decisão na resolução de problemas que afetam atividades sob
sua responsabilidade ou que lhe são delegadas
Atuar em equipe cooperando com os integrantes e demonstrando autocontrole, postura
crítica e comportamento ético
Demonstrar ações inovadoras, atualizando-se continuamente e adaptando-se às
mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e socioculturais que incidem nas
suas atividades profissionais
Demonstrar coordenação no desenvolvimento do planejamento das atividades em grupo
Demonstrar visão sistêmica e coordenada de todas as fases do processo, considerando
conjuntamente os aspectos técnicos, organizativos, econômicos e humanos envolvidos
Respeitar e fazer respeitar os procedimentos técnicos, a legislação específica de saúde,
segurança e meio ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Laboratório de Sistemas Operacionais de Redes
Sala de aula

Equipamentos

Appliance de segurança (Firewall, IPS, IDS, etc)
projetor multimídia
Roteador com 2 interfaces Fast Ethernet, 2 interfaces seriais (WIC-2T), 1 porta console e 1 porta
auxiliar, mínimo 64 MB Flash ROM e 256MB RAM
Servidor de rede de alto desempenho (padrão PC)
Sistema Operacional de Redes (Microsoft e Linux (Asterisk))
Software de virtualização
Switchs camada 2 gerenciável com 2 interfaces Gbic, mínimo de 24 portas 100/1000

Material
Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Serviços de Convergência
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
instalar e configurar redes de tecnologias convergentes com ênfase em qualidades de serviço, VOIP, streaming de áudio
e vídeo.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Equipamentos para telefonia
IP
Padrões e Protocolos de
telefonia IP e VOIP (SIP,
H323, MGCP, etc)
Protocolos de Tempo Real
(RTP, RTCP, etc)
Qualidade de serviços
Streaming de áudio e vídeo
Tipos, conversão e
compressão de Mídias

Capacidades Técnicas

Aplicar os diversos serviços de convergência de acordo com os requisitos do projeto
Aplicar solução proposta para resolução de problemas dos serviços convergentes
Avaliar as possibilidades de integração dos diversos serviços de rede
Avaliar o impacto da solução proposta para a resolução de problemas dos serviços
convergentes
Coletar as informações das falhas dos serviços convergentes
Documentar o problema identificado nos serviços convergentes
Documentar os processos executados durante a instalação dos serviços de
convergência de rede
Documentar os processos utilizados no reparo dos serviços de convergência de rede
Identificar falhas nos serviços convergentes analisando log de sistema
Identificar os impactos da integração dos serviços na infraestrutura de rede
Identificar os serviços de convergência de rede de acordo com os padrões
estabelecidos no projeto de rede
Interpretar falhas em serviços convergentes através de depoimentos dos usuários da
rede
Interpretar falhas em serviços de rede através de depoimentos dos usuários da rede
Isolar os serviços convergentes problemáticos
Localizar o problema dos serviços convergentes
Testar os serviços convergentes utilizando uma lista de verificação
Testar solução proposta para resolução de problemas dos serviços convergentes
Utilizar as ferramentas dos serviços convergentes para testar seu funcionamento
Utilizar ferramentas de teste que analisem os serviços convergentes
Utilizar ferramentas para testar a performance da infra-estrutura da rede em função
dos serviços convergentes

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Analisar opções e tomar decisão na resolução de problemas que afetam atividades
sob sua responsabilidade ou que lhe são delegadas
Atuar em equipe cooperando com os integrantes e demonstrando autocontrole,
postura crítica e comportamento ético
Demonstrar ações inovadoras, atualizando-se continuamente e adaptando-se às
mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e socioculturais que incidem nas
suas atividades profissionais
Demonstrar coordenação no desenvolvimento do planejamento das atividades em
grupo
Demonstrar visão sistêmica e coordenada de todas as fases do processo,



considerando conjuntamente os aspectos técnicos, organizativos, econômicos e
humanos envolvidos
Respeitar e fazer respeitar os procedimentos técnicos, a legislação específica de
saúde, segurança e meio ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Laboratório de Sistemas Operacionais de Redes
Sala de aula

Equipamentos

Câmera
Gateway VOIP
Placa de Captura de Vídeo
Placa de som
projetor multimídia
Roteador com 2 interfaces Fast Ethernet, 2 interfaces seriais (WIC-2T), 1 porta console e 1 porta
auxiliar, mínimo 64 MB Flash ROM e 256MB RAM
Servidor de rede de alto desempenho (padrão PC)
Sistema Operacional de Redes (Microsoft e Linux (Asterisk))
Softphone
Software de virtualização
Switchs camada 2 gerenciável com 2 interfaces Gbic, mínimo de 24 portas 100/1000
Telefone IP
WEB CAM

Material
Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Serviços de Rede
Carga Horária: 120h
Unidades de Competência: 

UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
configurar e implantar serviços de redes, de acordo com as necessidades do projeto, atendendo os requisitos de
segurança.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Mecanismos de Backup
Serviço de Proxy

Web, email, Banco de Dados, etc
Serviços de atualização de patchs
Serviços de Diretórios de Rede

Controle e Registro de Acesso; LDAP:
Active Diretory e OpenLDAP

Serviços de Sincronismo de relógio
(NTP)
Serviços de Transferência de arquivo

FTP, TFTP
Servidor de Arquivos

Controle e Registro de Acesso,
Definição de Cotas

Servidor de Conexão Remota
Controle e Registro de Acesso, Portas
de Comunicação: RDP e VNC, SSH,
Telnet

Servidor de DHCP
Servidor de DNS
Servidor de Email

Controle e Registro de Acesso,
Definição de Cotas, webmail, Portas
de Comunicação: POP, IMAP e SMTP

Servidor de Impressão
Arquitetura fechada, arquitetura aberta
e hardware

Servidor de Log
SYSLOG

Servidor Web
Controle e Registro de Acesso,
Definição de Cotas, Portas de
Comunicação: HTTP , HTTPS

Capacidades Técnicas

Adotar padrão de periodicidade de restauração de sistema
Aplicar solução proposta para resolução de problemas dos serviços de
rede
Atualizar pacotes de atualização dos serviços de rede de acordo com os
manuais e procedimentos técnicos
Avaliar as possibilidades de integração dos diversos serviços de rede
Avaliar o impacto da solução proposta para a resolução de problemas dos
serviços de rede
Coletar as informações das falhas dos serviços de rede
Definir o ambiente de restauração do sistema
Definir quais informações deve constar no backup
Definir qual processo de backup será utilizado
Documentar o processo de configuração dos serviços de rede
Documentar o processo de instalação dos serviços de rede
Documentar os processos utilizados no reparo dos serviços de rede
Executar a rotina de backup na mídia definida
Identificar a interdependência dos serviços de rede
Identificar falhas nos serviços de rede analisando log de sistema
Identificar os impactos da integração dos serviços na infraestrutura de
rede
Identificar os meios físicos de acesso à rede
Identificar os tipos de aplicativos a serem utilizados para acesso à rede
Implementar pontos de restauração do sistema como processo na
manutenção de sistemas operacionais
Instalar os serviços de rede de acordo com documentação
Interpretar falhas em serviços de rede através de depoimentos dos
usuários da rede
Isolar os serviços de rede problemáticos
Localizar o problema dos serviços de rede
Manipular os arquivos de configuração dos serviços de rede
Reconhecer os serviços de rede necessários
Testar os serviços de rede utilizando uma lista de verificação
Testar solução proposta para resolução de problemas dos serviços de
rede
Utilizar as ferramentas do serviço de rede para testar seu funcionamento
Utilizar ferramenta de backup de disco
Utilizar ferramentas de atualização dos pacotes dos serviços de rede
Utilizar ferramentas de teste que analisem serviços de rede



Utilizar ferramentas para configurar os serviços de rede

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Analisar opções e tomar decisão na resolução de problemas que afetam
atividades sob sua responsabilidade ou que lhe são delegadas
Atuar em equipe cooperando com os integrantes e demonstrando
autocontrole, postura crítica e comportamento ético
Demonstrar ações inovadoras, atualizando-se continuamente e
adaptando-se às mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e
socioculturais que incidem nas suas atividades profissionais
Demonstrar coordenação no desenvolvimento do planejamento das
atividades em grupo
Demonstrar visão sistêmica e coordenada de todas as fases do processo,
considerando conjuntamente os aspectos técnicos, organizativos,
econômicos e humanos envolvidos
Respeitar e fazer respeitar os procedimentos técnicos, a legislação
específica de saúde, segurança e meio ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Laboratório de Sistemas Operacionais de Redes
Sala de aula

Equipamentos

projetor multimídia
Roteador com 2 interfaces Fast Ethernet, 2 interfaces seriais (WIC-2T), 1 porta console e 1 porta
auxiliar, mínimo 64 MB Flash ROM e 256MB RAM
Servidor de rede de alto desempenho (padrão PC)
Sistema Operacional de Redes (Microsoft e Linux)
Software de virtualização
Switchs camada 2 gerenciável com 2 interfaces Gbic, mínimo de 24 portas 100/1000

Material
Didático Apostilas e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em redes de computadores
Unidade Curricular: Servidores de Rede
Carga Horária: 120h
Unidades de Competência: 

UC3: Implementar e manter sistemas operacionais e serviços de redes de computadores, aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental. 
Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para
instalar e configurar servidores de acordo com as necessidades do projeto de rede.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Administração de
sistemas operacionais
para rede
Arquitetura de hardware
de servidores
Atualização do sistema
operacional de rede
Conceitos de
Multiprocessamento

Multiusuário e
Multitarefa

Configuração de RAID
Configuração LVM
Ética

Direitos autorais
Pirataria

Ferramentas da
Qualidade

Diagrama de Causa e
Efeito

Gerenciamento de
Acesso ao Hardware
Gerenciamento de
Arquivos
Gerenciamento de
Memória
Gestão da Rotina
Instalação de Sistema
Operacional de
Arquitetura aberta
Instalação de Sistema
Operacional de
Arquitetura Fechada
Mecanismos de
Segurança
Responsabilidades
socioambientais

Investimento
educacional

Riscos elétricos
Sistemas de arquivos
Trabalho e
Profissionalismo

Capacidades Técnicas

Atualizar pacotes de correção do sistema de acordo com a especificação do fabricante
Configurar as unidades de disco de acordo com a especificação do sistema operacional
Configurar o sistema operacional de rede de acordo com as especificações estabelecidas
na documentação da rede (usuários, grupos, cotas, acessos, políticas de segurança, etc)
Configurar protocolos de comunicação que atendam os requisitos de acesso à rede
Configurar RAID de disco de acordo com as necessidades da aplicação
Definir a aplicação do sistema operacional e suas funcionalidades em uma rede de
computador
Definir o sistema operacional mais adequado às aplicações novas ou já existentes
Descrever os componentes de hardware e software que compõe as especificações de
um servidor
Documentar o processo de configuração do sistema operacional de rede
Documentar o processo de instalação do sistema operacional de rede
Documentar os processos utilizados na especificação do hardware e software
necessários dos servidores
Fazer partição de disco de acordo com o sistema de arquivos e com os requisitos do
projeto
Identificar a função e características dos componentes de hardware e software da
especificação de um servidor
Identificar o sistema de RAID que irá atender os requisitos do projeto
Instalar e configurar sistema de código aberto e proprietário
Instalar os arquivos de correção dos softwares disponibilizados pelo fabricante
Instalar os drivers para o correto funcionamento dos componentes de hardware
Instalar pacotes de correção do sistema de acordo com a especificação do fabricante
Interpretar normas e procedimentos especificados nos manuais técnicos dos fabricantes
de acordo com as necessidades do projeto de rede
Interpretar os registros de eventos do sistema para detectar a necessidade de
manutenção
Interpretar os requisitos de hardware e software de servidores de acordo com as
necessidades do projeto de rede
Manipular os arquivos de configuração dos drivers dos dispositivos de acordo com a
especificação do fabricante
Programar manutenção preventiva dos sistemas operacionais
Realizar modificações (upgrade) nos hardwares dos servidores
Testar funcionamento do sistema operacional de rede utilizando uma lista de verificação
Utilizar dispositivos antiestáticos e adequados para efetuar as modificações (upgrade) no
hardware dos servidores
Utilizar e configurar ferramentas de virtualização de sistemas operacionais visando a
otimização de recursos de hardware



Profissionalismo
Empregabilidade

Virtualização de Sistemas
Operacionais

Utilizar ferramentas de análise para atualização e correção de sistema
Utilizar ferramentas de detecção e analise de hardware e dispositivos
Utilizar procedimentos e utilitários para otimizar o desempenho dos sistemas operacionais
de rede
Utilizar softwares adequados para atualização da BIOS dos servidores
Verificar a compatibilidade de hardware com a especificação do sistema operacional
Verificar as necessidades de manutenção dos sistemas operacionais de acordo com as
orientações do fabricante

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Sociais

Analisar opções e tomar decisão na resolução de problemas que afetam atividades sob
sua responsabilidade ou que lhe são delegadas
Atuar em equipe cooperando com os integrantes e demonstrando autocontrole, postura
crítica e comportamento ético
Demonstrar ações inovadoras, atualizando-se continuamente e adaptando-se às
mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e socioculturais que incidem nas
suas atividades profissionais
Demonstrar coordenação no desenvolvimento do planejamento das atividades em grupo
Demonstrar visão sistêmica e coordenada de todas as fases do processo, considerando
conjuntamente os aspectos técnicos, organizativos, econômicos e humanos envolvidos
Respeitar e fazer respeitar os procedimentos técnicos, a legislação específica de saúde,
segurança e meio ambiente



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Laboratório de tecnologia de redes
Sala de aula

Equipamentos

Análise e Detecção de Hardware
Atualização de Bios (conforme especificação do fabricante)
Kit chave de fenda (pequena, média e grande)
Kit chave de Philips (pequena, média e grande)
Multímetro
projetor multimídia
Pulseira antiestática
Roteador com 2 interfaces Fast Ethernet, 2 interfaces seriais (WIC-2T), 1 porta console e 1 porta
auxiliar, mínimo 64 MB Flash ROM e 256MB RAM
Servidor de rede de alto desempenho (padrão PC)
Sistema Operacional de Redes (Microsoft e Linux)
Software de Virtualização.
Switchs camada 2 gerenciável com 2 interfaces Gbic, mínimo de 24 portas 100/1000

Material
Didático Apostilas e livros

PARTICIPANTES DO COMITÊ DA OCUPAÇÃO

Coordenação do Comitê
Nome Função/Cargo Instituição UF

Cláudio Geovane Medeiros
Álvaro Coordenador Geral SENAI - DF Distrito

Federal

Osvair Almeida Matos Coordenador Metodológico SENAI - SC Santa
Catarina

Rodrigo Machado Prado Coordenador Pedagógico SENAI - SC Santa
Catarina

Técnicos e Especialistas
Nome Função/Cargo Instituição UF

Luiz Fernando Bicalho
Mendes Vinagre Coordenador Técnico SENAI - SC Santa

Catarina
Marcelo Machado de Pinheiro Especialista Tecnológico SENAI - BA Bahia

André Leopoldino de Souza Especialista Tecnológico SENAI - SC Santa
Catarina

Alexssandro Augusto
Reginato Especialista Tecnológico SENAI - SP São Paulo

Marcelo Ricardo Oliveira
Melo Especialista Tecnológico SENAI - AL Alagoas

Julio Carnevale de Almeida Especialista Tecnológico SENAI - RS Rio Grande
do Sul

Willian Borges de Jesus Especialista Tecnológico SENAI - GO Goiás

Samuel Soares Barbosa Especialista Tecnológico SENAI - RJ Rio de
Janeiro

Observadores Internos e Externos do Comitê
Nome Função/Cargo Instituição UF

Janes Berilli Assistente Técnico SENAI - DF Distrito
Federal

Ilídio Scotti Analista de Desenvolvimento
Industrial SENAI - SC Santa

Catarina
Equipe de Validação Técnica

Nome Função/Cargo Instituição UF



Diego José Welsing Nogueira Especialista SENAI - ES Espírito Santo
Wendell Ross Dantas de

Medeiros Especialista SENAI - PB Paraíba

Rodrigo Machado Prado Especialista SENAI - SC Santa
Catarina

Marco Aurélio Martignoni Especialista SENAI - SP São Paulo
Participantes de Empresas e Entidades Representativas

Nome Função/Cargo Instituição UF
Wanderlyn Cetauro Raposo

Junior Especialista Lima Escritório Contábil Amazonas

Vitor Luiz Ramos Barbosa Especialista SANEAGO Goiás

Rafael Gabana Zancanaro Especialista NetSul Informática Ltda. Rio Grande
do Sul

José Tadeu Galote Especialista KGB Informática Distrito
Federal

José Roberto Gomes de
Freitas Especialista Camada Quatro - Business Technology Bahia

Heleno Fagundes Especialista TOTVS / DATASUL Santa
Catarina

Geny Sales Alexandrino Especialista Auriga Informática e Serviços LTDA Ceará
Flávio Récia Dias Especialista Hewlett Packard Company – HP São Paulo

Felipe Corrêa de Souza Lima Especialista Associação Brasileira das Agências Digitais –
Regional

Rio Grande
do Sul

Érica Acioli da Silva Especialista Instituto de Tecnologia em Informática e
Informação – ITEC Alagoas

Claudio Marcelo Torres de
Medeiros Especialista Netcenter Informática Rio de

Janeiro
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