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1. Identificação do Curso 
 

Título do Curso: Técnico em Informática para Internet 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Segmento: Informática 

Carga Horária: 1.000h  

Código DN: 1847 

Código CBO: CBO associada – 3171-05 – Programador de Internet. 

 

2. Requisitos e Formas de Acesso1 
  

Requisitos de acesso:  

 Idade Mínima: 16 anos. 

 Escolaridade: 2º ano do Ensino Médio. 

 

Documentos exigidos para matrícula:  

 Documento de identidade. 

 CPF. 

 Comprovante de escolaridade. 

 Comprovante de residência. 

 

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de 

cooperação com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso 

existirem.  Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, este 

portando documento de identidade e CPF. 

 

 

 

 

                                                
1 Os requisitos de acesso indicados neste Plano de curso consideram as especificidades técnicas 
da ocupação e as legislações vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e 
experiências requeridas para a formação profissional e o exercício de atividade laboral. 
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3. Justificativa e Objetivos 
 

Fenômeno incontestável do final do século 20, a internet consolida-se como a 

responsável por uma revolução na maneira pela qual nos comunicamos com o mundo. 

Segundo matéria publicada na revista eletrônica Valor Econômico, em 20152 o percentual de 

domicílios brasileiros com conexão à internet foi de 50%. Os brasileiros que usam o celular 

para se conectarem à internet mais do que triplicou nos últimos três anos, sendo que 84% 

afirmam usar a internet quase todos os dias. Com esse movimento, uma área que certamente 

ganhou importância, não só pelo número de usuários envolvidos, mas também pelo montante 

financeiro movimentado, é a de comércio eletrônico (e-commerce). De acordo com o site IDG 

Now3“em 2015, apesar do cenário econômico desfavorável, o comércio eletrônico brasileiro 

registrou um crescimento nominal de 15% no faturamento, movimentando R$ 41,3 bilhões.” 

O aumento do comércio eletrônico passa a ser também um fator de relevância para a 

necessidade de criar soluções informatizadas. Informação, entretenimento, cultura, lazer, 

educação, publicidade e negócios, entre outros, são serviços que proliferam na rede e com o 

fortalecimento do mercado de tablets e smartphones, o mobile marketing se tornou o principal 

diferencial competitivo das marcas no país. Segundo o Gartner4, o mercado global de 

transações via smartphone alcançará 450 milhões de usuários e faturamento de US$ 334 

bilhões em 2017. Ainda, segundo Gartner, no Brasil, este ano o segmento de dispositivos 

(incluindo PCs, tablets, celulares e impressoras 3D) deve somar R$ 46 bilhões, ou seja, um 

aumento de 5,3% comparado com 2016.  

Todos esses dados, evidenciam um contexto favorável um contexto favorável à 

inserção do Técnico em Informática para Internet no mercado de trabalho. É necessário, a 

esse profissional, o conhecimento de linguagens de programação tanto do lado servidor como 

do lado cliente, de banco de dados e das habilidades relativas a interfaces gráficas, publicação 

e manutenção de aplicações web e mobile. No mercado de trabalho, esse profissional torna-

se muito requisitado e exerce funções que para o mercado são reconhecidas e 

desempenhadas por profissionais que atuam no desenvolvimento de sistemas para internet, 

para web e mobile. 

                                                
2 ACESSO à internet via celular triplicou no Brasil nos últimos 3 anos. Valor Econômico, São Paulo, 15 
set. 2015. Disponível em:  <http://www.valor.com.br/empresas/4225532/acesso-internet-celular-
triplicou-no-brasil-nos-ultimos-3-anos>. Acesso em: 3 out. 2016. 
3 E-COMMERCE deve crescer 8% no Brasil em 2016 apesar do imbróglio do ICMS. IDG Now, São 
Paulo, 24 fev. 2016. Disponível em: <http://idgnow.com.br/internet/2016/02/24/e-commerce-deve-
crescer-8-no-brasil-em-2016-apesar-do-imbroglio-do-icms/>. Acesso em: 24 out. 2016. 
4 Mobilidade – BRASSCOM. Disponível em: 
http://www.brasilitplus.com/brasilit/upload/download/1416333251mobilidade.pdf. Acesso em: 
30 de maio de 2017. 
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Por outro lado, o mercado de TI enfrenta dificuldade para encontrar mão de obra 

qualificada no segmento, fazendo-se necessário investir em profissionais Técnicos em 

Informática para Internet. Nesse sentido, a Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio 

em Informática para Internet, oferecida pelo Senac, justifica-se pela premente necessidade 

de profissionais qualificados para atender às exigências atuais do mercado. 

Com base no que rege  a Lei nº 12.816, de 05 de junho de 2013, que integra o SENAC 

ao Sistema Federal de Ensino, com autonomia para criação e oferta de cursos; e amparado 

pela Resolução nº 1.036 do Conselho Nacional do SENAC, de 19 de novembro de 2015, foi 

programado o curso Técnico em Informática para Internet para responder às necessidades 

educacionais decorrentes das atuais formas de organização e gestão que provocaram 

mudanças estruturais no mundo do trabalho, bem como do emprego de modernas tecnologias 

e da crescente internacionalização das relações econômicas, estabelecendo novos 

paradigmas que vêm transformando a sociedade e a organização do trabalho, de modo a 

facilitar o acesso às conquistas científicas e tecnológicas de uma sociedade globalizada. 

Fundamentado no Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014; e na Resolução nº 6, de 

20 de setembro de 2012, o SENAC oferta o curso Técnico em Informática para Internet 

respeitando as trajetórias de formação profissional que favorecem o desenvolvimento 

discente, considerando os itinerários formativos da ocupação e propiciando a flexibilidade por 

Eixo Tecnológico. 

 

3.1. Objetivo geral: 

Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de 

trabalho, com foco em resultados.   

Formar profissionais que promovam o desenvolvimento tecnológico da sociedade, em 

estreita relação com atitudes profissionais éticas, críticas e ativas, além de promover a 

formação de profissionais habilitados a usarem, desenvolverem e implementarem sistemas 

computacionais, voltados ao ambiente da Internet, com vistas maximizar a eficiência do 

trabalho nas organizações. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 Promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que 

estimule o aprimoramento contínuo; 
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 Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, 

sustentáveis e colaborativas nos alunos; 

 Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras 

atividades laborais que estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução 

de problemas; 

 Promover uma avaliação processual e formativa com base em indicadores das 

competências, que possibilitem a todos os envolvidos no processo educativo a verificação 

da aprendizagem; 

 Incentivar a pesquisa como princípio pedagógico e para consolidação do domínio técnico-

científico, utilizando recursos didáticos e bibliográficos. 

 Formar profissionais com conhecimento sobre desenvolvimento de programas para a 

Internet; 

 Promover a interação dos recursos humanos com os recursos computacionais por meio 

da coleta, armazenamento, recuperação e distribuição das informações com a eficiência; 

 

4. Vagas por turma  

 

A oferta é de 25 (vinte e cinco) a 35 (trinta e cinco) vagas, considerando a relação das 

condições físicas, materiais e humanas. 

 

5. Perfil Profissional de Conclusão 
 

O Técnico em Informática para Internet é o profissional que desenvolve aplicações 

para internet (Web e Web Mobile), seguindo as normas e especificações da lógica e das 

linguagens de programação. Utiliza ferramentas de auxílio na análise e desenvolvimento de 

sistemas para construção de soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e 

aplicativos, seguindo os critérios de usabilidade e acessibilidade na interação com o usuário 

final. 

Atua com tecnologia em organizações públicas, privadas ou do terceiro setor em 

diversos segmentos do mercado de trabalho, por meio da prestação de serviços autônomos, 

temporários ou contrato efetivo.  

O profissional habilitado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do 
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ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da 

cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do 

trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional 

e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Informação e Comunicação, cuja 

natureza é “comunicar” e pertence ao segmento de Informática.  

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Técnico em Informática para 

Internet: 

 Planejar e documentar aplicações Web. 

 Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações Web. 

 Monitorar projetos de aplicações Web. 

 Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web. 

 Codificar aplicações Web. 

 Publicar e testar aplicações Web. 

 Documentar e realizar manutenção de aplicações Web. 

 Desenvolver e organizar interface gráfica para dispositivos móveis. 

 Codificar aplicações para dispositivos móveis. 

 Codificar acesso aos recursos de sistemas operacionais de dispositivos móveis. 

 Publicar e testar aplicações para dispositivos móveis. 

 Documentar e realizar manutenção de aplicações para dispositivos móveis. 

 

O curso de habilitação técnica de nível médio em Técnico em Informática para Internet 

do Senac possibilita ao aluno as seguintes certificações intermediárias: 

 

5.1. Qualificação Profissional Técnica de nível médio Desenvolvedor 

Web 

O Desenvolvedor WEB planeja, constrói, publica, testa e realiza a manutenção de 

aplicações web com acesso a banco de dados. Esse profissional desenvolve sites e 

aplicações web, de acordo com os padrões de codificação, usabilidade, acessibilidade e 

segurança da informação com respeito à propriedade intelectual. 

Pode atuar em serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo em organizações 

nas mais diversas áreas, públicas, privadas ou de terceiro setor. 
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O profissional habilitado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do 

ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da 

cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do 

trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional 

e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Informação e Comunicação, cuja 

natureza é “comunicar” e pertence ao segmento de Informática.  

A seguir estão as competências que compõem o perfil da Qualificação Profissional 

Técnica de nível médio Desenvolvedor Web: 

 Planejar e documentar aplicações Web. 

 Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações Web. 

 Monitorar projetos de aplicações Web. 

 Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web. 

 Codificar aplicações Web. 

 Publicar e testar aplicações Web. 

 Documentar e realizar manutenção de aplicações Web. 

 

5.2. Qualificação Profissional Técnica de nível médio de Desenvolvedor 

Mobile 

O Desenvolvedor Mobile planeja, constrói, publica, testa e realiza a manutenção de 

aplicações para dispositivos móveis com acesso a banco de dados. Esse profissional 

desenvolve aplicações para dispositivos móveis, de acordo com os padrões de codificação, 

usabilidade, acessibilidade e segurança da informação com respeito à propriedade intelectual. 

 

5.3. Pode atuar em serviços autônomos, temporários ou contrato 

efetivo em organizações nas mais diversas áreas, públicas, 

privadas ou de terceiro setor. 

 

O profissional habilitado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do 



                                                                                                              11  

               
 

ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da 

cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do 

trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional 

e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Informação e Comunicação, cuja 

natureza é “comunicar” e pertence ao segmento de Informática.  

 

5.4. A seguir, estão as competências que compõem o perfil da 

Qualificação Profissional Técnica de nível médio de Desenvolvedor 

Mobile: 

 Desenvolver e organizar interface gráfica para dispositivos móveis. 

 Codificar aplicações para dispositivos móveis. 

 Codificar acesso aos recursos de sistemas operacionais de dispositivos móveis. 

 Publicar e testar aplicações para dispositivos móveis. 

 Documentar e realizar manutenção de aplicações para dispositivos móveis. 

 

 

6. Organização Curricular 
 

O Modelo Pedagógico Senac traz a competência para o ponto central do currículo dos 

cursos Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio sendo a competência a própria 

Unidade Curricular (UC). 

 

Unidades Curriculares Carga horária 

U
C

8
: 

P
ro

je
to

 I
n
te

g
ra

d
o
r 

 

D
e

s
e
n

v
o
lv

e
d
o

r 
W

e
b
 

5
2
 h

o
ra

s
 

UC1: Planejar e documentar aplicações web. 60 horas 

UC2: Desenvolver e organizar elementos 
estruturais e visuais de aplicações web. 

108 horas 

UC3: Monitorar projetos de aplicações web. 48 horas 

UC4: Estruturar e implementar banco de 
dados para aplicações web. 

108 horas 

UC5: Codificar aplicações web. 108 horas 

UC6: Publicar e testar aplicações web. 48 horas 
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UC7: Documentar e realizar manutenção de 
aplicações web. 

60 horas 

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio 
Desenvolvedor Web 

592 horas  
U

C
1

4
: 

P
ro

je
to

 I
n
te

g
ra

d
o
r 

D
e

s
e
n

v
o
lv

e
d
o

r 
M

o
b
ile

 

4
8
 h

o
ra

s
 

UC9: Desenvolver e organizar interface 
gráfica para dispositivos móveis 

60 horas 

UC10: Codificar aplicações para dispositivos 
móveis. 

108 horas 

UC11: Codificar acesso aos recursos de 
sistemas operacionais de dispositivos móveis. 

84 horas 

UC12: Publicar e testar aplicações para 
dispositivos móveis. 

48 horas 

UC13: Documentar e realizar manutenção de 
aplicações para dispositivos móveis. 

60 horas 

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio 
Desenvolvedor Mobile 

408 horas 

Carga Horária Total 1.000 horas 

  

 

6.1. Pré-requisitos:  

As unidades curriculares não possuem pré-requisitos e podem ser ofertadas de forma 

subsequente ou concomitante, segundo a disposição de cada Departamento Regional. 

 

6.2. Correquisitos:  

A UC8 Projeto Integrador Desenvolvedor Web deve ser ofertada simultaneamente às 

Unidades Curriculares 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. 

A UC14 Projeto Integrador Desenvolvedor Mobile deve ser ofertada simultaneamente às 

Unidades Curriculares 09, 10, 11, 12 e 13. 
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6.3.  Fluxograma de Integralização do Currículo 

 

6.3.1. Fluxograma da Qualificação Técnica de Nível Médio em 

Desenvolvedor Web 

        

 

 

 

6.3.2. Fluxograma da Qualificação Técnica de Nível Médio em 

Desenvolvedor Mobile 

 

 

 

 

 

 

UC1
60 horas

UC2
108 horas

UC3
48 horas

UC4
108 horas

UC5
108 horas

UC6
48 horas

UC7
60 horas

UC8
52 horas

Certificado de Qualificação Profissional 
Técnica em Desenvovedor Web– 592 horas

UC9
60 horas

UC10
108 horas

UC11
84 horas

UC12
48 horas

UC13
60 horas

UC14
48 horas

Certificado de Qualificação Profissional 
Técnica em Desenvovedor Mobile – 408 

horas
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6.3.3. Fluxograma da Habilitação Técnica de Nível Médio em Informática 

para Internet 

 

 

 

 A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Informática para Internet 

compreende a realização de todas as Unidades Curriculares. (1.000 horas) 

A Qualificação Profissional Técnica em Desenvolvedor Web compreende a realização 

das seguintes Unidades Curriculares: UC1, UC2, UC3, UC4, UC5, UC6, UC7 e UC8. (592 

horas) 

 A Qualificação Profissional Técnica em Desenvolvedor Mobile compreende a 

realização das Unidades Curriculares: UC9, UC10, U11, UC12, UC13 e UC14. (408 horas)  

 

 

 

 

 

 

UC1
60 horas

UC2
108 horas

UC3
48 horas

UC4
108 horas

UC5
108 horas

UC6
48 horas

UC7
60 horas

UC8
52 horas

UC9
60 horas

UC10
108 horas

UC11
84 horas

UC12
48 horas

UC13
60 horas

Diploma de Habilitação Profissional Técnica 
em Informática para Internet – 1.000 horas
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6.4. Detalhamento das Unidades Curriculares: 

 

Unidade Curricular 1: Planejar e documentar aplicações web. 

Carga horária: 60 horas. 

Indicadores 

1. Identifica os principais objetivos e requisitos do projeto, de acordo com as necessidades 

do público-alvo e da aplicação Web a ser desenvolvida. 

2. Elabora proposta de trabalho, a partir da definição da arquitetura da informação da 

Aplicação Web e das estratégias tecnológicas compatíveis com o projeto. 

3. Elabora as etapas de programação de aplicações web, de acordo com as boas práticas 

de desenvolvimento. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Estudo e análise de mercado: identificação do perfil do cliente e público-alvo, 

oportunidades de atuação, concorrentes diretos e indiretos. 

 Projetos Web: tendências, tecnologias, gestão de projetos, calendários de tarefas e 

relatórios de acompanhamento. 

 Metodologia de projetos: desenvolvimento de escopo, usabilidade, estratégias de 

comunicação, cronograma e custos. 

 Proposta comercial: características, requisitos, elaboração e modelos de contrato 

de serviço. 

 Análise de requisitos: conceito, diagramas e aplicações. 

 Briefing: conceitos, modelos e especificidades para projetos Web. 

 Arquitetura da informação: organização de conteúdo, estrutura de navegação e 

taxonomia. 

Habilidades 

 Organizar as etapas e tarefas do projeto Web. 

 Pesquisar conceitos e tendências. 
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Elementos da Competência 

 Estruturar a arquitetura das aplicações Web. 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Assertividade na tomada de decisões. 

 Respeito às normas de direitos autorais. 

 Comprometimento aos padrões de usabilidade e acessibilidade web. 

 

Unidade Curricular 2: Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações 

web. 

Carga horária: 108 horas. 

Indicadores 

1. Produz leiaute e propostas gráficas para a comunicação de aplicações web seguindo 

padrões definidos no projeto. 

2. Cria elementos gráficos, imagens e animações, otimizados para interfaces de aplicações 

web de acordo com o descrito no projeto, seguindo os princípios da comunicação visual. 

3. Define a usabilidade e acessibilidade da interface da aplicação web nos diversos 

browsers conforme as normas e exigências do mercado e atendendo à análise de requisitos 

do projeto. 

 4. Cria documentos de codificação da interface integrando linguagens de marcação de 

conteúdo e de estilo conforme os padrões tecnológicos vigentes. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Comunicação visual: tipografia, teoria da cor. 

 Gestalt: Conceitos básicos e aplicabilidade. 
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Elementos da Competência 

 Características funcionais do projeto da aplicação web: usabilidade, ergonomia, UI 

Design e UX Design. 

 Imagens vetoriais e bitmap: formatos e aplicações. 

 Animação para aplicação Web: Princípios e formatos. 

 Wireframes: Conceito e estrutura. 

 Prototipagem: Conceito e formatos. 

 Estrutura semântica: linguagens de marcação de conteúdo e estilo para aplicações 

Web. 

 Web Standards: padrões sugeridos pela World Wide Web Consortium (W3C) e 

recomendações de boas práticas. 

 Padrões de usabilidade e acessibilidade de aplicações Web. 

Habilidades 

 Compor conteúdo visual e textual de aplicações Web. 

 Otimizar imagens e animações de aplicações Web. 

 Elaborar leiaute e grids de aplicações Web. 

 Elaborar protótipos de interfaces de aplicações Web. 

 Elaborar design de interfaces. 

 Construir wireframes e estruturas gráficas de conteúdo para aplicações Web. 

 Otimizar conteúdos na estrutura de aplicações Web. 

 Integrar linguagens de estilo e marcação de conteúdo. 

 Testar comportamento, usabilidade e acessibilidade de aplicações Web. 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 
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Elementos da Competência 

 Atitude propositiva no desenvolvimento do trabalho. 

 

Unidade Curricular 3: Monitorar projetos de aplicações web. 

Carga horária: 48 horas. 

Indicadores 

1. Prepara ambientes para acompanhamento e testes do projeto, de acordo com os 

requisitos da aplicação web. 

2. Define as etapas de programação de uma aplicação web, de acordo com padrões 

definidos do W3C. 

3. Elabora procedimentos de verificação das etapas do projeto de aplicações web, conforme 

metodologia de gestão dinâmica de projetos. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Ambiente de desenvolvimento: instalação e configuração. 

 Arquitetura web em camadas: conceitos de camadas front end e back end.  

 Documentação de software: conceitos, metodologia. 

Habilidades 

 Configurar servidor e parâmetros da camada back end. 

 Organizar cronograma de atividades. 

 Registrar os processos de desenvolvimento. 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Iniciativa na proposição de soluções de projetos. 
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Unidade Curricular 4: Estruturar e implementar banco de dados para aplicações web. 

Carga horária: 108 horas. 

Indicadores 

1. Instala ambientes de desenvolvimento integrado, de acordo com os requisitos estabelecidos 

nos projetos. 

2. Elabora modelagem de dados conforme os requisitos identificados na aplicação web. 

3. Cria blocos de código utilizando linguagens de programação web. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Fundamentos de programação: estruturada e orientada a objetos. 

 Sintaxe de linguagem: operadores, palavras reservadas, identificadores, delimitadores 

e comentários. 

 Lógica de programação: tipos de dados, variáveis, constantes, decisão, repetição, 

função, procedimento, vetores, ordenação, estrutura, pesquisa de dados e 

recursividade. 

 Modelagem de Banco de Dados: componentes de sistemas de bancos de dados, 

modelagem conceitual, modelo relacional.  

 Banco de dados: manipulação de arquivos, gerenciamento de dados e bancos de 

dados móveis. 

 Sistema Gerenciador de Banco de Dados para web: tabelas, relacionamento e 

consultas simplificadas. 

 Segurança da informação no desenvolvimento de aplicações web. 

Habilidades 

 Configurar servidor e parâmetros da camada back end. 

 Modelar estrutura de banco de dados. 

 Organizar arquivos. 

 Realizar padrão de documentação. 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 
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Elementos da Competência 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências.  

 Flexibilidade nas diversas situações de trabalho. 

 

Unidade Curricular 5: Codificar aplicações Web. 

Carga horária: 108 horas. 

Indicadores 

1. Instala o ambiente de desenvolvimento configurando-o conforme os requisitos especificados 

no projeto. 

2. Cria blocos de código utilizando linguagens de programação web. 

3. Desenvolve interfaces web por meio de linguagens de marcação de conteúdo e definição 

de estilos atendendo aos padrões do W3C. 

4. Implementa banco de dados de acordo com os requisitos previstos no projeto. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Ambiente de desenvolvimento: instalação e configuração. 

 Linguagem de marcação HTML: conceitos, tags e estruturas semânticas. 

 Linguagem de estilo CSS: conceito, seletores e propriedades. 

 Webstandards: práticas e padrões recomendados pelo W3C. 

 Arquitetura web em camadas: conceitos de camadas front end e back end. 

 Linguagem de Scripts: Sintaxe, operadores, palavras reservadas, identificadores, 

delimitadores, comentários, função, passagem de parâmetros e bibliotecas. 

 Fundamentos de programação: estruturada e orientada a objetos. 
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Elementos da Competência 

 Linguagem de manipulação de dados: procedimentos para criação, alteração, seleção, 

exclusão, ordenação e filtragem. 

 Banco de dados: manipulação de arquivos e gerenciamento de dados. 

 Sistema Gerenciador de Banco de Dados para web: tabelas, relacionamento e 

consultas simplificadas. 

 Sites estáticos e dinâmicos: conceitos, tecnologias e aplicações. 

 Segurança da informação: boas práticas no desenvolvimento de aplicações web. 

Habilidades 

 Configurar servidor e parâmetros da camada back end. 

 Executar comandos de interatividade em interfaces web. 

 Modelar estrutura de banco de dados. 

 Registrar comentários na aplicação WEB.  

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Iniciativa na proposição de soluções de projetos. 

 Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 
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Unidade Curricular 6: Publicar e testar aplicações web 

Carga horária: 48 horas  

Indicadores 

1. Indica os parâmetros de hospedagem web conforme os requisitos da aplicação. 

2. Transfere arquivos para o servidor web de acordo com as necessidades estruturais da 

aplicação. 

3. Executa rotinas de teste de acordo com as especificidades estabelecidas pela aplicação. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Servidor web: conceitos, aplicação, parametrização. 

 Hospedagem de páginas de internet. 

 Domínios de internet: conceito, registro, cotação de preços e disponibilidade de 

serviços. 

 Boas práticas na organização de arquivos para publicação. 

 Upload para servidor: conceito, aplicação no desenvolvimento web e protocolos de 

transferência. 

 Desempenho de aplicação: objetivo, metodologia e roteiro de teste. 

Habilidades  

 Configurar o servidor web. 

 Registrar domínio. 

 Hospedar aplicações web. 

 Testar a aplicação. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no relacionamento com o cliente. 

 Integridade no sigilo de informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Resiliência no relacionamento interpessoal. 

 Assertividade na tomada de decisões. 
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Elementos da Competência 

 Comportamento investigativo na automação de recursos. 

 Respeito às normas de direitos autorais.  

 Atenção no cumprimento dos padrões de usabilidade e acessibilidade web. 

 

 

Unidade Curricular 7: Documentar e realizar manutenção de aplicações Web. 

Carga horária: 60 horas. 

Indicadores 

1. Corrige erros e falhas de acordo com o relatório de testes da aplicação web. 

2. Implementa as melhorias de acordo com os novos requisitos da aplicação web. 

3. Registra os resultados e as alterações dos processos de teste e manutenção, de acordo 

com as melhorias implantadas na aplicação. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Tipos de verificação do código: sintaxe, semântica, inconsistências. 

 Depuração: conceitos, processos e procedimentos técnicos (pontos de ancoragem da 

depuração). 

 Manutenção de software: corretiva, adaptativa, evolutiva e preventiva. 

 Controle de versão em programação para aplicações web. 

Habilidades 

 Comunicar-se de maneira assertiva. 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

 Depurar códigos na aplicação Web. 

 Efetuar controle de versão da aplicação Web. 

 Analisar o processo de desenvolvimento/manutenção da aplicação Web. 
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Elementos da Competência 

 Administrar cronograma de desenvolvimento. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Iniciativa na proposição de soluções de projetos. 

 Responsabilidade no registro das informações. 

 

 

Unidade Curricular 9: Desenvolver e organizar interface gráfica para dispositivos móveis. 

Carga horária: 60 horas. 

Indicadores 

1. Produz leiautes e protótipos de acordo com padrões de aplicações para dispositivos móveis. 

2. Cria gráficos, manipula imagens e animações, otimizando-as de acordo com os padrões de 

aplicações para dispositivos móveis. 

3. Emula e testa a usabilidade e acessibilidade da interface da aplicação para dispositivos 

móveis conforme as normas e exigências do mercado atendendo à análise de requisitos do 

projeto. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Prototipagem de interfaces móveis: cores, imagens, tipografia, iconografia e leiaute. 

 Especificidades de interfaces móveis: responsividade, acessibilidade e usabilidade. 

 UI Guidelines: Padrões de Design de Interação para dispositivos móveis. 

 Touchevents: Limitações e possibilidades da navegação via touchscreen. 

Habilidades 

 Elaborar leiautes e grids de aplicações para dispositivos móveis. 
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Elementos da Competência 

 Elaborar protótipos de aplicações para dispositivos móveis. 

 Compor conteúdo visual e textual para dispositivos móveis. 

 Otimizar imagens de aplicações para dispositivos móveis. 

 Construir wireframes e estruturas gráficas de aplicações para dispositivos móveis. 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 Atitude propositiva no desenvolvimento do trabalho. 

 

 

Unidade Curricular 10: Codificar aplicações para dispositivos móveis. 

Carga horária: 108 horas. 

Indicadores 

1. Instala ambientes de desenvolvimento integrado, configurando-o de acordo com os 

requisitos previstos para dispositivos móveis. 

2. Cria estruturas de código utilizando linguagens de programação para dispositivos móveis. 

3. Desenvolve interfaces interativas de acordo com os recursos suportados pelos dispositivos 

móveis. 

4. Implementa soluções de banco de dados de acordo com requisitos previstos para 

dispositivos móveis. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Ambientes de programação (IDE): Soluções para dispositivos móveis. 
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Elementos da Competência 

 Linguagens de programação: Recursos para dispositivos móveis. 

 Frameworks: Plataformas de desenvolvimento para dispositivos móveis. 

 Instalação e configuração de Emuladores de dispositivos móveis: versões de SDK e 

parâmetros de hardware. 

 Arquitetura em camadas: conceitos MVC. 

 Banco de dados nativo e de servidor: Conceito, parâmetros, manipulação de arquivos 

e gerenciamento de dados para dispositivos móveis. 

 Segurança da informação: boas práticas no desenvolvimento para dispositivos móveis. 

Habilidades 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

 Configurar ambientes de programação (IDE) para dispositivos móveis. 

 Integrar APIs para dispositivos móveis. 

 Utilizar frameworks para desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. 

 Modelar e integrar bancos de dados para dispositivos móveis. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Iniciativa na proposição de soluções de projetos. 

 Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 
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Unidade Curricular 11: Codificar acesso aos recursos de sistemas operacionais de 

dispositivos móveis. 

Carga horária: 84 horas. 

Indicadores 

1. Instala e configura ambientes de desenvolvimento integrado, de acordo com os requisitos 

previstos para dispositivos móveis. 

2. Cria estruturas de código para controlar o acesso de acordo com os recursos nativos do 

hardware. 

3. Implementa acesso a recursos nativos compatíveis com o sistema operacional do 

dispositivo móvel. 

4. Compila aplicações para dispositivos móveis segundo os requisitos do projeto. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Sistemas operacionais de dispositivos móveis: caraterísticas e recursos. 

 Emuladores e frameworks: ambientes e recursos de desenvolvimento e teste para 

aplicações de dispositivos móveis. 

 Componentes visuais: bibliotecas UI. 

 Gerenciamento de plug-ins: Acesso aos recursos nativos do hardware. 

 Recursos nativos do hardware de dispositivos móveis: captura de imagens, multimídia, 

armazenamento local, acelerômetro, bússola, geolocalização, NFC. 

 Compilação local de aplicações para dispositivos móveis. 

Habilidades 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

 Emular ambientes de desenvolvimento para dispositivos móveis. 

 Integrar recursos interativos para dispositivos móveis. 

 Gerenciar plug-ins de acesso aos recursos nativos do hardware de dispositivos móveis. 

 Construir localmente aplicações para dispositivos móveis. 

Atitudes/Valores 
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Elementos da Competência 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Iniciativa na proposição de soluções de projetos. 

 Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 

 

Unidade Curricular 12: Publicar e testar aplicações para dispositivos móveis. 

Carga horária: 48 horas. 

Indicadores 

1. Indica os parâmetros de publicação e distribuição, para dispositivos móveis, conforme os 

requisitos especificados pelo projeto. 

2. Executa rotinas de testes para aplicações de dispositivos móveis, de acordo com os 

requisitos especificados pelo projeto. 

3. Compila o pacote da aplicação para dispositivos móveis no formato nativo, conforme os 

requisitos especificados pelo projeto. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Formato de distribuição: Especificidades dos principais sistemas operacionais de 

dispositivos móveis. 

 Desempenho de aplicações: objetivo, metodologia e roteiro de teste para dispositivos 

móveis. 

 Lojas de aplicativos: Politicas de publicação e distribuição de aplicações para 

dispositivos móveis. 

Habilidades 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

 Depurar a aplicação para dispositivos móveis. 



                                                                                                              29  

               
 

Elementos da Competência 

 Realizar processo de empacotamento (build) para dispositivos móveis. 

 Distribuir aplicações para dispositivos móveis. 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Iniciativa na proposição de soluções de projetos. 

 

Unidade Curricular 13: Documentar e realizar manutenção de aplicações para dispositivos 

móveis. 

Carga horária: 60 horas. 

Indicadores 

1. Corrige erros e falhas de acordo com o relatório de testes da aplicação para dispositivos 

móveis. 

2. Implementa as melhorias de acordo com os novos requisitos da aplicação para dispositivos 

móveis. 

3. Registra os resultados e as alterações dos processos de teste e manutenção, de acordo 

com as melhorias implantadas na aplicação para dispositivos móveis. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

 Tipos de verificação do código para dispositivos móveis: sintaxe, semântica, 

inconsistências. 

 Depuração de aplicações: conceitos, processos e procedimentos técnicos (pontos de 

ancoragem da depuração). 

 Manutenção de aplicações para dispositivos móveis: correção, adaptação, evolução e 

prevenção. 

 Controle de versão em programação de aplicações para dispositivos móveis. 
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Elementos da Competência 

Habilidades 

 Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

 Comunicar-se de maneira assertiva. 

 Depurar códigos na aplicação para dispositivos móveis. 

 Efetuar controle de versão da aplicação para dispositivos móveis. 

 Analisar processos de desenvolvimento/manutenção da aplicação para dispositivos 

móveis. 

 Administrar cronograma de desenvolvimento. 

 

Atitudes/Valores 

 Cordialidade no trato com as pessoas. 

 Sigilo no tratamento de dados e informações. 

 Proatividade para lidar com intercorrências. 

 Iniciativa na proposição de soluções de projetos. 

 Responsabilidade no registro das informações. 

 

Unidades Curriculares 08 e 14: Projetos Integradores. 

Carga Horária Total: 100h. 

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na 

metodologia de ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações desafiadoras 

a serem cumpridas pelo aluno. Esta Unidade Curricular é obrigatória nos cursos de 

Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Habilitação Profissional 

Técnica de Nível Médio e Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio. 

O planejamento e execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das competências 

previstas no perfil profissional de conclusão, pois apresenta ao aluno situações que estimulam 

o seu desenvolvimento profissional ao ter que decidir, opinar e debater com o grupo a 

resolução de problemas a partir do tema gerador. 
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Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno poderá demonstrar sua atuação profissional 

pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em equipe e o 

exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.  

O Projeto Integrador prevê: 

 Articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil 

profissional de conclusão;  

 Criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte geradora de 

problemas relacionada à prática profissional; 

 Desenvolvimento de atividades em grupos realizadas pelos alunos, de maneira 

autônoma e responsável; 

 Geração de novas aprendizagens ao longo do processo; 

 Planejamento integrado entre todos os docentes do curso; 

 Compromisso docentes com o desenvolvimento do projeto no decorrer das unidades 

curriculares; 

 Espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac: 

- Domínio técnico-científico; 

- Atitude empreendedora; 

- Visão crítica; 

- Atitude sustentável;  

- Atitude colaborativa. 

 

       A partir do tema gerador, são necessárias três etapas para a execução do Projeto 

Integrador:  

1°. Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição do tema 

gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação 

profissional e que perpasse as competências do perfil de conclusão. Neste momento, é feito 

o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões que irão nortear a pesquisa 

e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar ações que articulem as 

competências do curso para a resolução do problema.  

2°. Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os 

alunos organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse é o momento em que são 

elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas na 

etapa de problematização. O plano de trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos alunos 
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e prever situações que extrapolem o espaço da sala de aula, estimulando a pesquisa em 

bibliotecas, a visita aos ambientes reais de trabalho, a contribuição de outros docentes e 

profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do problema.  

3º. Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 

resultados obtidos. Nesta etapa, os alunos podem rever suas convicções iniciais à luz das 

novas aprendizagens, expressar ideias com maior fundamentação teórica e prática, além de 

gerar produtos de maior complexidade. É importante que a proposta de solução traga aspectos 

inovadores, tanto no próprio produto, quanto na forma de apresentação. 

 

Propostas de Temas Geradores:  

UC 08 Projeto Integrador em Desenvolvedor Web 

Carga horária: 52 horas 

 

Proposta 01: Desenvolvimento de um módulo de sistema para uma determinada 

Organização 

Cada Organização apresenta naturezas distintas e necessidades de colaboradores e setores, 

principalmente no quesito de funcionalidades nos sistemas informatizados. A partir de visitas 

em organizações de diferentes segmentos e entrevistas com colaboradores, sugere-se que os 

alunos identifiquem as demandas e necessidades mapeadas e proponham a criação de uma 

aplicação Web, de forma que os alunos, em equipes, realizem desde o levantamento de 

requisitos até a documentação final para entrega do produto. 

Caso não seja possível uma Organização real, torna-se necessário que o docente traga casos 

fictícios para essa elaboração. Ainda, é importante que o docente também apresente outras 

situações de Organizações e segmentos para que os alunos tenham como referência 

diferentes contextos de mercado.  

 

Proposta 02: Aplicação web com padrões de acessibilidade 

A diversidade de dispositivos e a aderência aos padrões globais de acessibilidade são 

desafios que o avanço tecnológico apresenta para o mercado de desenvolvimento de 

aplicações. Diante desse cenário, os docentes podem propor aos alunos o desenvolvimento 

de uma aplicação web dinâmica, considerando as etapas de planejamento, codificação, fase 

de teste e elaboração de rotinas de otimização e publicação. Os docentes podem propor a 

metodologia de desenvolvimento de software a ser utilizada e prover documentação e 
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elementos necessários para os alunos desenvolverem as etapas do projeto. Para tanto, os 

alunos devem considerar a portabilidade para múltiplas plataformas e a conformidade com os 

padrões internacionais de acessibilidade. Caso seja necessário, os docentes podem fornecer 

os elementos específicos de interface gráfica e a base de dados estruturada. 

O desafio proposto deve considerar a dinâmica do segmento de Tecnologia da Informação, 

das demandas regionais e, prioritariamente, ser uma questão real. Quando não for possível, 

é indicada a utilização de casos fictícios que retratem situações possíveis do mercado de 

trabalho. 

 

UC 14: Projeto Integrador em Desenvolvedor Mobile 

Carga horária: 48 horas 

Proposta 01: Desenvolvimento de um módulo de sistema para dispositivos móveis em 

uma determinada Organização 

A partir de visitas em organizações de diferentes segmentos e entrevistas com colaboradores, 

sugere-se que os alunos identifiquem as demandas e necessidades mapeadas e proponham 

a criação de uma aplicação para dispositivos móveis, de forma que os alunos, em equipes, 

realizem desde o levantamento de requisitos até a documentação final para entrega do 

produto. 

Caso não seja possível uma Organização real, torna-se necessário que o docente traga casos 

fictícios para essa elaboração. Ainda, é importante que o docente também traga outras 

situações de Organizações e segmentos para que os alunos tenham como referência 

diferentes contextos de mercado.  

 

Proposta 02: Aplicativo para dispositivos móveis 

Os aplicativos para dispositivos móveis estão presentes nos mais variados segmentos, o que 

gera impacto em empresas e instituições de todos os portes. Considerando essa realidade, os 

docentes podem propor aos alunos o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos 

móveis contemplando as etapas de planejamento, codificação, fase de teste e elaboração de 

rotinas de otimização e publicação. Os docentes podem propor a metodologia de 

desenvolvimento de software a ser utilizada e prover documentação e elementos necessários 

para os alunos desenvolverem as etapas do projeto. Ao final, os alunos devem publicar o 

aplicativo na plataforma escolhida.  Caso seja necessário, os docentes podem fornecer os 

elementos específicos de interface gráfica e a base de dados estruturada. 
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O desafio proposto deve considerar a dinâmica do segmento de Tecnologia da Informação, 

das demandas regionais e, prioritariamente, ser uma questão real. Quando não for possível, 

é indicada a utilização de casos fictícios que retratem situações possíveis do mercado de 

trabalho. 

Outros Temas Geradores podem ser definidos em conjunto com os alunos, desde que 

constituam uma situação-problema e atendam aos indicadores para avaliação. 

 

Indicadores para avaliação: 

Para avaliação do Projeto Integrador, são utilizados os seguintes indicadores: 

• Adota estratégias que evidenciam as Marcas Formativas Senac na resolução dos 

desafios apresentados. 

• Elabora síntese do Projeto Integrador, respondendo às especificações do tema 

gerador. 

• Apresenta os resultados do Projeto Integrador com coerência, coesão e criatividade, 

propondo soluções inovadoras, a partir da visão crítica da atuação profissional no 

segmento. 

• Articula as competências do curso no desenvolvimento do Projeto Integrador. 

 

 

7. Orientações Metodológicas 
 

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta 

Pedagógica do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela 

metodologia de desenvolvimento de competências, estas entendidas como ação/fazer 

profissional observável, potencialmente criativo (a), que articula conhecimentos, habilidades 

e atitudes/valores e que permite desenvolvimento contínuo. 

As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com 

base no perfil profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de 

trabalho deste profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um 

percurso metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno 

frente a situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e 
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articulação dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à 

natureza da ocupação. 

A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição 

de situações desafiadoras de aprendizagem, que apresentem níveis crescentes de 

complexidade e se relacionem com a realidade do aluno e com o contexto da ocupação. 

Recomenda-se aos docentes realizarem atividades relacionadas ao planejamento de 

carreira dos alunos, conjuntamente ao desenvolvimento da marca formativa Atitude 

Empreendedora e, preferencialmente, tendo início nas primeiras unidades curriculares do 

curso, sendo revisitada durante toda sua formação. A partir da reflexão sobre si mesmo e da 

identificação das características empreendedoras, os alunos podem encontrar elementos para 

iniciar ou dar continuidade ao seu percurso profissional, tendo em vista aprimorar cada vez 

mais suas competências. O docente pode abordar com os alunos o planejamento de carreira 

considerando os seguintes tópicos: i) ponto de partida: momento de vida do aluno, suas 

possibilidades de inserção no mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de 

currículo, remuneração oferecida pelo mercado, competências que possui e seu histórico 

profissional; ii) objetivos: o que o aluno pretende em relação à sua carreira a curto, médio e 

longo prazo, e; iii) estratégias: o que o aluno deve fazer para alcançar seus objetivos. 

Esse plano de ação tem como foco a iniciativa, a criatividade, a inovação, a autonomia 

e o dinamismo, na perspectiva de que os alunos possam criar soluções e buscar formas 

diferentes de atuar em seu segmento.  

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular Projeto 

Integrador, ressalta-se que o tema gerador deve se basear em problemas da realidade da 

ocupação, propiciando desafios significativos que estimulem a pesquisa a partir de diferentes 

temas e ações relacionadas ao setor produtivo ao qual o curso está vinculado. Neste sentido, 

a proposta deve contribuir para o desenvolvimento de projetos consistentes, que ultrapassem 

a mera sistematização das informações trabalhadas durante as demais unidades curriculares. 

Como sugestão para todas as unidades curriculares indica-se: casos reais ou fictícios, 

listas de discussão, proposição de problemas, pesquisa em diferentes fontes, contato com 

empresas e especialistas da área, trabalhos em equipes, visitas técnicas, elaboração de mapa 

conceitual, elaboração de relatório, trabalho de campo e simulações de contextos. Estas 

compõem situações necessárias à formação do profissional, que deverão ser definidas no 

Plano de Trabalho Docente. 
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7.1. Orientações metodológicas específicas para cada Unidade 

Curricular: 

 

UC1: Planejar e documentar aplicações web - 60 horas 

Recomenda-se uma avaliação do cenário comercial atual, considerando tendências e 

demandas tecnológicas para o mercado, proporcionando aos potenciais futuros clientes uma 

visão concreta do produto/serviço que será ofertado. 

Sugere-se que o docente demonstre os problemas relacionados ao dimensionamento do 

cronograma do projeto a ser desenvolvido e os custos em retrabalhos por erros de execução. 

A simulação da construção de um projeto de trabalho também é indicada para que os alunos 

comecem a organizar as etapas de solução de uma demanda (delimitar a demanda pelo 

público-alvo e por necessidades). 

 

UC2: Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações web - 108 

horas 

Sugere-se que o docente avalie as condições de acessibilidade como tamanho da fonte, 

acessibilidade de alto contraste e de leitor de texto e conversão de imagem para texto. 

 

UC3: Monitorar projetos de aplicações web - 48 horas 

Indica-se a utilização de ferramenta digital que possa contribuir para a gestão de projetos, 

gratuita ou proprietária. É interessante demonstrar os benefícios que as ferramentas de 

gestão podem trazer para os diversos níveis de atuação do profissional, bem como 

automatizar processos e responsabilidades em equipes. As próprias atividades em aula 

podem utilizar estas ferramentas para a organização do trabalho dos alunos. 

 

UC4: Estruturar e implementar banco de dados para aplicações web – 108 horas 

Orienta-se que o docente busque métodos de documentação padronizados como diagramas 

e requisitos, demonstrando aos alunos a importância da documentação dos projetos e os 

efeitos causados por processos não adequados. Avalia-se como necessária essa 

documentação visto que nesse formato de projeto a manutenção acontece com o sistema em 

funcionamento, sendo necessária, por diversas vezes, a interrupção dos serviços nos casos 
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em que as inconsistências podem causar prejuízos, sejam eles financeiros, de informação, de 

marca, entre outros. 

UC5: Codificar aplicações web - 108 horas 

Recomenda-se aqui utilizar um IDE de desenvolvimento que possua bibliotecas e outros 

recursos mais completos dos que os já utilizados nas unidades curriculares anteriores. 

 

UC6: Publicar e testar aplicações web - 48 horas 

Sugere-se que o docente demonstre mais de uma forma de teste de software e as possíveis 

interações entre os alunos, já que em diferentes equipes de trabalho, nem sempre a pessoa 

que codifica, realiza os testes. 

É interessante que os alunos pesquisem as avaliações de hospedagem, realizem publicação 

de sites e efetuem os testes para vivenciar essa realidade do profissional. 

Essas ações podem ser realizadas em um Servidor Web Livre interno para realização de 

diferentes testes. 

 

UC7: Documentar e realizar manutenção de aplicações web - 60 horas 

O docente pode propor um método de versionamento de software. Entretanto, incluir visitas 

técnicas ou palestras de profissionais ou ainda debates e vídeos contribuem para demonstrar 

a necessidade de adaptação às políticas de cada Organização. 

Ressalta-se que as habilidades de comunicação e registro indicadas na UC são relacionadas 

à versão escrita da documentação e à clareza na identificação das atualizações realizadas. 

 

UC9: Desenvolver e organizar interface gráfica para dispositivos móveis - 60 horas 

Neste momento, a linguagem de estilo deve ser revisitada com mais aprofundamento, tendo 

em vista o foco na responsividade. 

 

UC10: Codificar aplicações para dispositivos móveis – 108 horas 

Vale ressaltar a necessidade de resgatar o conhecimento sobre sintaxe de linguagem: 

operadores, palavras reservadas, identificadores, delimitadores, comentários. Outro elemento 

que deve ser revisitado, com foco na aplicação a dispositivos móveis, é a programação 

estruturada e orientada a objetos. 
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UC11: Codificar acesso aos recursos de sistemas operacionais de dispositivos móveis 

– 84 horas 

Sugere-se atividades de integração dos recursos móveis para a geração de um aplicativo.  

Neste momento estimula-se ainda que os alunos conheçam vários tipos de bibliotecas e APIs, 

para poder escolher as mais adequadas à necessidade do projeto.  

Além disso, considerando que os dispositivos móveis possuem caraterísticas distintas de 

hardware, é fundamental para o aluno planejar e demonstrar essa análise prévia.  

 

UC12: Publicar e testar aplicações para dispositivos móveis - 48 horas 

Tendo em vista que o cadastro não é gratuito, indica-se a simulação do processo de cadastro 

de aplicações em lojas virtuais, como também a leitura de tutoriais passo a passo, além de 

debater sobre a manipulação dos certificados de aplicações móveis. 

 

UC13: Documentar e realizar manutenção de aplicações para dispositivos móveis - 60 

horas 

Em consonância com a UC7, indica-se que o docente proponha um método de versionamento 

de software e que demonstre a necessidade de adaptação às políticas de cada Organização 

e às configurações dos diferentes dispositivos móveis. 

Destaca-se ainda que as habilidades de comunicação e registro indicadas na UC são 

relacionadas à versão escrita da documentação e à clareza na identificação das atualizações 

realizadas. 

 

UC 8 e UC 14: Projetos Integradores  

Nas UCs de Projeto Integrador, vale salientar que o docente deve destacar no PI 

Desenvolvedor Web que as plataformas escolhidas são exclusivas para os diferentes tipos de 

navegadores, enquanto para o Desenvolvedor Mobile, podem ser escolhidos navegadores ou 

aplicações. Consequentemente, as metodologias de desenvolvimento devem ter essa 

premissa. 

Reforçamos, ainda, que para as diferentes propostas é possível fazer visitas a organizações 

de diferentes portes para análise de demanda bem como do segmento de desenvolvimento 

web e mobile. 
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8. Aproveitamento de Conhecimentos e de Experiências 
Anteriores 

 

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar 

conhecimentos e experiências anteriores dos alunos, desde que diretamente relacionados 

com o Perfil Profissional de Conclusão do presente curso.  

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno por meio da 

educação formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito 

mediante protocolo de avaliação de competências, conforme as diretrizes legais e orientações 

organizacionais vigentes. 

 

9. Avaliação 
 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como 

propósitos: 

 Ser diagnóstica: averiguar o conhecimento prévio de cada aluno e seu nível de domínio 

das competências, indicadores e elementos, elencar as reais necessidades de 

aprendizado e orientar a abordagem docente. 

 Ser formativa: acompanhar todo o processo de aprendizado das competências propostas 

neste plano, constatando se o aluno as desenvolveu de forma suficiente para avançar a 

outra etapa de conhecimentos e realizando adequações, se necessário. 

 Ser somativa: atestar o nível de rendimento de cada aluno, se os objetivos de 

aprendizagem e competências foram desenvolvidos com êxito e verificar se o mesmo está 

apto a receber seu certificado ou diploma.  

 

9.1. Forma de expressão dos resultados da avaliação: 

 Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizada para realizar os 

registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da Unidade Curricular/curso). 

 As menções adotadas no Modelo Pedagógico Senac reforçam o comprometimento com o 

desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade do processo 

avaliativo. 
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 De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas a serem 

adotadas no decorrer do processo de aprendizagem: 

 

9.1.1. Menção por indicador de competência 

A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram 

estabelecidas menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que 

serão atribuídas para cada indicador são: 

 

Durante o processo 

 Atendido - A 

 Parcialmente atendido - PA 

 Não atendido - NA 

 

Ao final da Unidade Curricular 

 Atendido - A 

 Não atendido - NA 

 

9.1.2. Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional, Prática 

Integrada ou Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os 

indicadores não forem atingidos, o desenvolvimento da competência estará comprometido. 

Ao término da Unidade Curricular, caso algum dos indicadores não seja atingido, o aluno será 

considerado reprovado na unidade. É com base nessas menções que se estabelece o 

resultado da Unidade Curricular. As menções possíveis para cada Unidade Curricular são: 

 Desenvolvida - D 

 Não desenvolvida – ND 
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9.1.3. Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolveu) em todas as unidades 

curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada).  

Além da menção D (desenvolveu), o aluno deve ter frequência mínima de 75%, conforme 

legislação vigente. Na modalidade a distância, o controle da frequência é baseado na 

realização das atividades previstas. 

 Aprovado - AP 

 Reprovado - RP 

 

9.1.4. Recuperação:  

 A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do aluno, por meio de 

solução de situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de 

aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de 

oferta presencial, é possível a adoção de recursos de educação a distância. 

 

10. Estágio Profissional Supervisionado 
 

O Estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos alunos no 

mercado de trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Lei n° 

11.788/08). 

Conforme previsto em legislação vigente, o Estágio pode integrar ou não a estrutura 

curricular dos cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a atividade 

profissional assim o determinar.  

Nos cursos em que o Estágio não é obrigatório, pode ser facultada aos alunos a 

realização do Estágio, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido 

como atividade opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao histórico escolar do aluno. 

No presente curso, o Estágio não é obrigatório.  
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11. Instalações, Equipamentos e Recursos didáticos 
 

 Para realização do curso, fazem-se necessários, além da sala de aula, um laboratório. 

Assim, estão relacionados mobiliários, equipamentos, insumos e material de consumo para 

vivência do curso.  

 

11.1. Sala de Aula 

 

 Dimensão física 

Discriminação Área (m2) m2 por discente 

Sala de Aula 47,60 1,36 

 

Equipamentos 

Nome Descrição Quantidad

e 

Tela para projeção 
Tela de projeção retrátil com mecanismo de 

mola para acionamento manual 

01 

Projetor multimídia 

Projetor multimídia com resolução XGA (1024 X 

768), máxima UXGA (1600 X 1200), Digital 

HDTV (1920 X 1200), potência mínima de brilho 

de 3100 ansilumens 

01 

Sistema de 

sonorização (caixas de 

som e microfone) 

Sistema de sonorização 01 

 

Mobiliário 

Nome Descrição Quantidade 

Mesa para docente 

 

Mesa para apoio de computador e para 

atividades do docente (1,00 x 0,50 x 0,75 m) 
01 

Cadeira para docente 
Cadeira fixa, sem braço, em resina plástica de 

alto impacto, em base esqui 
01 

Cadeiras para 

discentes 

Cadeira fixa, em aço tubular e resina plástica, 

com prancheta 

01 por 

discente 

Quadro branco Quadro branco 01 
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11.2. Material de Consumo 

 

 

11.3. Laboratório (Ambientes Pedagógicos)5: 

 

 Laboratório de informática: 

o Computadores com no mínimo: dois núcleos físicos, 4 GB RAM, HD 500 GB, 

adaptador de rede, adaptador de vídeo, leitor/gravador de DVD, monitor LCD 14, 

teclado, mouse, conexão com internet, computadores interligados em rede interna na 

sala; 

o SO compatível com o hardware do computador e os softwares utilizados no curso; 

o Pacote de aplicativos instalados; 

o Projetor multimídia e tela de projeção; 

o Mobiliário: quadro branco e bancadas para os computadores; 

o Tablets e/ou smartphones para implementação e teste de software nas plataformas 

Android, Windows e iOS;  

                                                
5 É importante que as instalações e equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às 
orientações descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, 
comunicacionais e metodológicos buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com 
Deficiência da qual o Brasil é signatário. 

Especificação Quantidade 

Pasta 01 por discente 

Caneta 01 por discente 

Crachá 01 por discente 

Papel A4 (resma) 20 

Diploma 01 por discente 

Certificados 01 por discente 

Papel 40 kg 50 

Cartucho preto 12 

Cartucho colorido 10 

Marcador para quadro 

branco 
50 
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o Ferramentas para tratamento e edição de imagens (bitmap e vetor); 

o Compiladores/linguagens/tecnologias de programação para o desenvolvimento de 

software: Linguagem Estruturada, Orientada a Objetos, Linguagem de Marcação, 

Folha de Estilos e Linguagem de Banco de Dados. 

o IDEs e frameworks de desenvolvimento; 

o Ferramentas de escritório: editores de texto, planilha eletrônica, apresentação de 

slides e navegadores de Internet; 

o Ferramentas de gerenciamento de projetos; 

o Ferramentas de gestão do conhecimento; 

o Ferramentas de desenvolvimento colaborativo e de testes; 

o Ferramentas transversais: cliente e servidor de gerenciador de banco de dados 

relacional; servidor web ou emulador de servidor web. 

 

11.3 Biblioteca 

 

O SENAC dispõe de biblioteca, oferecendo serviços de empréstimos de livros, consulta 

on-line ao acervo6 e acesso a computadores para pesquisa. 

 

Dimensões físicas 

Discriminação Área (m2) (m2) por discente 

Biblioteca 192 m2 4,8 m2 

 

Mobiliário 

Especificação Quantidade 

Mesa de estudo 01 

Cadeira 04 

Cabines individuais 01 

Bancada  01 

Estante dupla 03 

Estante para vídeo 01 

Balcão de atendimento 02 

Birô 03 

Armário com 20 guarda-volumes 01 

Armário para material de expediente 02 

Gaveteiros 05 

 

 

                                                
6 Através do portal www.pe.senac.br/biblioteca 
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Equipamentos 

 

Especificação Quantidade 

Televisor 01 

Datashow 01 

Quadro branco 01 

Flip-chart 01 

Computadores para trabalhos do setor 01 

Computadores disponíveis ao usuário 06 

Fones de ouvido 01 por discente 

 

Observação: No espaço físico da biblioteca, há ambientes de estudo em grupo, cabines 

(bancadas) e cadeiras para estudo individual. 

 

O SENAC dispõe de biblioteca com o seguinte acervo, por eixo tecnológico: 

  

Eixo Tecnológico Nº de títulos Nº de exemplares 

Ambiente e Saúde 423 699 

Desenvolvimento Educacional e 

Social  
179 343 

Gestão e Negócios  236 448 

Informação e Comunicação  98 220 

Infraestrutura  5 7 

Produção Alimentícia 380 720 

Produção Cultural e Design  74 161 

Segurança  35 57 

Turismo, Hospitalidade e Lazer   296 521 

TOTAL 1726 3176 

 

 

Para a oferta do curso Técnico em Informática para Internet pela unidade 

educacional, a biblioteca disponibiliza o seguinte acervo específico para consulta e 

empréstimo: 

ACERVO 
N° 

EXEMPLARES 

EIS, D. Guia front-end: o caminho das pedras para ser um dev 

front-end. São Paulo: Casa do Código, 2015. 
03 

KRUG, S. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso a 

usabilidade na web. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. 
03 
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PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
03 

GOMES, A. L.; MARTELLI, R. HTML 5 e CSS3. São Paulo: Ed. 

Senac São Paulo, 2016. 
03 

SILVA, Maurício S. Fundamentos de HTML5 e CSS3. São Paulo: 

Novatec, 2015. 
03 

SILVA, Maurício S. Web design responsivo. São Paulo: Novatec, 

2014. 
03 

CRUZ, Fábio. Scrum e PMBOK: unidos no gerenciamento de 

projetos. São Paulo: Brasport, 2013. 
03 

DIAS, Paulo Roberto P. Microsoft Project 2016. São Paulo: Ed. 

Senac São Paulo, 2016. 
03 

CABRAL, Alex de L.; SANTANA FILHO, Ozeas V.; MARTELLI, 

Richard. Modelagem e banco de dados. São Paulo: Ed. Senac 

São Paulo, 2017. 

03 

DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional: 

formas normais e tudo o mais. São Paulo: Novatec, 2015.  
03 

TEOREY, Toby et al. Projeto e modelagem de banco de dados. 

Rio de Janeiro: Campus, 2016. 
03 

CORONEL, Carlos; ROB, Peter. Sistemas de banco de dados: 

projeto, implementação e administração. Rio de Janeiro: Cengage 

Learning, 2010. 

03 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 
03 

KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistema de 

banco de dados. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 
03 

BALDUÍNO, Plínio. Dominando JavaScript com jQuery. São 

Paulo: Casa do Código, 2012. 
03 

BENTO, Evaldo Junior. Desenvolvimento web com PHP e 

MySQL. São Paulo:  Casa do Código. 2013. 
03 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e 

estrutura de dados. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2016. 

03 
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DEITEL, P.; DEITEL H. Java: como programar. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2010 
03 

LUCKOW, Décio Heinzelmann; MELO, Alexandre Altair de. 

Programação Java para a web. São Paulo: Novatec, 2016. 
03 

SOUZA, Marco A. F.; GOMES, M. M.; SOARES, M. V. Algoritmos 

e lógica de programação. Rio de Janeiro: Cengage Learning, 

2012. 

03 

STEFANOV, S. Construa aplicações mais robustas usando 

padrões de projeto e programação. São Paulo: Novatec, 2010. 
03 

SATO, Danilo. DevOps na prática: entrega de software confiável 

e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.  
03 

HUMBLE, J.; FARLEY D. Entrega contínua: como entregar 

software de forma rápida e confiável. Porto Alegre: Grupo A, 2013. 
03 

RIOS, Emerson; MOREIRA FILHO, Trayahú R. Teste de 

software. Rio de Janeiro:  Alta Books, 2013. 
03 

ANICHE, Mauricio. Test-driven development: teste e design no 

mundo real. São Paulo: Casa do Código, 2012. 
03 

ARAUJO, Luis Cesar G de. Organização, sistemas e métodos: e 

as tecnologias de gestão organizacional. São Paulo: Atlas, 2012. 

v. 2.  

03 

LOPES, Sérgio. A Web mobile: design responsivo e além para 

uma web adaptada ao mundo mobile. São Paulo: Casa do Código. 

2014. 

03 

SILVA, M. S. Web design responsivo. São Paulo: Novatec, 2014. 03 

TEIXEIRA, F. Introdução e boas práticas em UX Design. São 

Paulo: Casa do Código, 2014.  
03 

KRUG, S. Não me faça pensar: atualizado: uma abordagem de 

bom senso à usabilidade web e mobile. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2014. 

03 

NEIL, T. Padrões de design para aplicativos móveis. São Paulo: 

Novatec, 2012. 
03 
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NUDELMAN, G. Padrões de projeto para o Android: soluções 

de projetos de interação para desenvolvedores. São Paulo: 

Novatec, 2013. 

03 

LECHETA, Ricardo R. Google Android. São Paulo: Novatec, 

2015. 
03 

LOPES, Sérgio. Aplicações mobile híbridas com Cordova e 

PhoneGap. São Paulo: Casa do Código, 2016. 
03 

SILVA, M. S. jQuery Mobile. São Paulo: Novatec, 2013.  03 

LECHETA, Ricardo R. Android essencial. São Paulo:  Novatec. 

2016. 
03 

ALLAN, A. Aprendendo programação iOS. São Paulo: Novatec, 

2013. 
03 

LECHETA, Ricardo R. Google Android. São Paulo: Novatec, 

2015. 
03 

SHACKLES, Greg. Construindo aplicativos móveis com C#: 

criando aplicativos nativos.  
03 

DEITEL, P. Android para programadores. Porto Alegre: 

Bookman, 2012. 
03 

SILVEIRA, Guilherme; JARDIM, Joviane. Swift: programe para 

Iphone e Ipad. São Paulo: Casa do Código, 2014. 
03 

 

11.4 Bibliografia por Unidade Curricular 
 

UC1: Planejar e documentar aplicações web.  

Carga horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

EIS, D. Guia front-end: o caminho das pedras para ser um dev front-end. São Paulo: Casa do 
Código, 2015. 

KRUG, S. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso a usabilidade na web. Rio de 
Janeiro: Alta Books, 2014. 

Bibliografia Complementar 

PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 

 

UC2: Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações web  
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Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

GOMES, A. L.; MARTELLI, R. HTML 5 e CSS3. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2016. 

Bibliografia Complementar 

SILVA, Maurício S. Fundamentos de HTML5 e CSS3. São Paulo: Novatec, 2015. 

SILVA, Maurício S. Web design responsivo. São Paulo: Novatec, 2014. 

 

UC3: Monitorar projetos de aplicações web  

Carga horária: 48 horas 

Bibliografia Básica 

CRUZ, Fábio. Scrum e PMBOK: unidos no gerenciamento de projetos. São Paulo: Brasport, 
2013. 

Bibliografia Complementar 

DIAS, Paulo Roberto P. Microsoft Project 2016. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2016. 

 

UC4: Estruturar e implementar banco de dados para aplicações web  

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

CABRAL, Alex de L.; SANTANA FILHO, Ozeas V.; MARTELLI, Richard. Modelagem e banco de 
dados. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2017. 

DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional: formas normais e tudo o mais. São 
Paulo: Novatec, 2015.  

TEOREY, Toby et al. Projeto e modelagem de banco de dados. Rio de Janeiro: Campus, 2016. 

Bibliografia Complementar 

CORONEL, Carlos; ROB, Peter. Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e 
administração. Rio de Janeiro: Cengage Learning, 2010. 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2011. 

KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de 

Janeiro: Campus, 2012. 

 

UC5: Codificar aplicações web 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

BALDUÍNO, Plínio. Dominando JavaScript com jQuery. São Paulo: Casa do Código, 2012. 

BENTO, Evaldo Junior. Desenvolvimento web com PHP e MySQL. São Paulo:  Casa do 
Código. 2013. 
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PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2016. 

Bibliografia Complementar 

DEITEL, P.; DEITEL H. Java: como programar. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. 

LUCKOW, Décio Heinzelmann; MELO, Alexandre Altair de. Programação Java para a web. São 
Paulo: Novatec, 2016. 

SOUZA, Marco A. F.; GOMES, M. M.; SOARES, M. V. Algoritmos e lógica de programação. 
Rio de Janeiro: Cengage Learning, 2012. 

STEFANOV, S. Construa aplicações mais robustas usando padrões de projeto e 

programação. São Paulo: Novatec, 2010. 

 

UC6: Publicar e testar aplicações web 

Carga horária: 48 horas 

Bibliografia Básica 

SATO, Danilo. DevOps na prática: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: 
Casa do Código, 2014.  

Bibliografia Complementar 

HUMBLE, J.; FARLEY D. Entrega contínua: como entregar software de forma rápida e confiável. 
Porto Alegre: Grupo A, 2013. 

RIOS, Emerson; MOREIRA FILHO, Trayahú R. Teste de software. Rio de Janeiro:  Alta Books, 
2013. 

 

UC7: Documentar e realizar manutenção de aplicações web 

Carga horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

ANICHE, Mauricio. Test-driven development: teste e design no mundo real. São Paulo: Casa 
do Código, 2012. 

ARAUJO, Luis Cesar G de. Organização, sistemas e métodos: e as tecnologias de gestão 
organizacional. São Paulo: Atlas, 2012. v. 2.  

Bibliografia Complementar 

CRUZ, Fábio. Scrum e PMBOK: unidos no gerenciamento de projetos. São Paulo: Brasport, 
2013. 

DIAS, Paulo Roberto P. Microsoft Project 2016. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2016. 

 

UC9: Desenvolver e organizar interface gráfica para dispositivos móveis 

Carga horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 



                                                                                                              51  

               
 

LOPES, Sérgio. A Web mobile: design responsivo e além para uma web adaptada ao mundo 
mobile. São Paulo: Casa do Código. 2014. 

SILVA, M. S. Web design responsivo. São Paulo: Novatec, 2014. 

TEIXEIRA, F. Introdução e boas práticas em UX Design. São Paulo: Casa do Código, 2014.  

Bibliografia Complementar 

KRUG, S. Não me faça pensar: atualizado: uma abordagem de bom senso à usabilidade web e 
mobile. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. 

NEIL, T. Padrões de design para aplicativos móveis. São Paulo: Novatec, 2012. 

NUDELMAN, G. Padrões de projeto para o Android: soluções de projetos de interação para 
desenvolvedores. São Paulo: Novatec, 2013. 

 

UC10: Codificar aplicações para dispositivos móveis 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

LECHETA, Ricardo R. Google Android. São Paulo: Novatec, 2015. 

LOPES, Sérgio. Aplicações mobile híbridas com Cordova e PhoneGap. São Paulo: Casa do 
Código, 2016. 

SILVA, M. S. jQuery Mobile. São Paulo: Novatec, 2013.  

Bibliografia Complementar 

LECHETA, Ricardo R. Android essencial. São Paulo:  Novatec. 2016. 

 

UC11: Codificar acesso aos recursos de sistemas operacionais de dispositivos móveis 

Carga horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 

ALLAN, A. Aprendendo programação iOS. São Paulo: Novatec, 2013. 

LECHETA, Ricardo R. Google Android. São Paulo: Novatec, 2015. 

SHACKLES, Greg. Construindo aplicativos móveis com C#: criando aplicativos nativos.  

Bibliografia Complementar 

DEITEL, P. Android para programadores. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

LOPES, Sérgio. Aplicações mobile híbridas com Cordova e PhoneGap. São Paulo: Casa do 
Código, 2016. 

SILVEIRA, Guilherme; JARDIM, Joviane. Swift: programe para Iphone e Ipad. São Paulo: Casa 
do Código, 2014. 

 

UC12: Publicar e testar aplicações para dispositivos móveis 

Carga horária: 48 horas 

Bibliografia Básica 

ALLAN, A. Aprendendo programação iOS. São Paulo: Novatec, 2013. 
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DEITEL, P. Android para programadores. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

SHACKLES, Greg. Construindo aplicativos móveis com C#: criando aplicativos nativos iOS, 
Android e Windows Phone. São Paulo: Novatec, 2012.  

Bibliografia Complementar 

ANICHE, Mauricio. Test-driven development: teste e design no mundo real. São Paulo: Casa 
do Código, 2012. 

SILVA, Roger. Entrega contínua em Android: como automatiza a distribuição de apps. São 
Paulo: Casa do Código, 2016. 

 

UC13: Documentar e realizar manutenção de aplicações para dispositivos móveis 

Carga horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

ANICHE, Mauricio. Test-driven development: teste e design no mundo real. São Paulo: Casa 
do Código, 2012. 

ARAUJO, Luis Cesar G de. Organização, sistemas e métodos: e as tecnologias de gestão 
organizacional. São Paulo: Atlas, 2012. v. 2.  

Bibliografia Complementar 

CRUZ, Fábio. Scrum e PMBOK: unidos no gerenciamento de projetos. São Paulo: Brasport, 
2013. 

DIAS, Paulo Roberto P. Microsoft Project 2016. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2016. 

 

11.5 Recursos didáticos:  

 

 PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. 

 SHACKLES, Greg. Construindo aplicativos móveis com C#: criando aplicativos nativos 
iOS, Android e Windows Phone. São Paulo: Novatec, 2012.  

 CRUZ, Fábio. Scrum e PMBOK: unidos no gerenciamento de projetos. São Paulo: 
Brasport, 2013. 

 

12. Perfil do Pessoal Docente e Técnico 
 

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com os seguintes requisitos:  

UC01 até UC08 

Profissionais com experiência em desenvolvimento web e, 
preferencialmente, formação técnica e/ou superior na área de 
Tecnologia da Informação ou áreas correlatas, com ênfase em 
desenvolvimento web, desenvolvimento de sistemas para 
plataformas web, programação orientada a objetos, 
modelagem de banco de dados, lógica de programação, 
linguagem estruturada, em criação de interfaces de aplicações 
web; arquitetura da informação; Search Engine Optimization 
(SEO) - otimização para mecanismos de busca), configuração 
e administração de banco de dados e SGBDRs.  
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UC09 até UC14 

Profissionais com experiência em desenvolvimento web e 
dispositivos móveis, preferencialmente, com formação técnica 
e/ou superior na área de Tecnologia da Informação ou áreas 
correlatas, com ênfase em desenvolvimento para dispositivos 
móveis, desenvolvimento de sistemas para plataformas de 
dispositivos móveis, programação orientada a objetos, 
modelagem de banco de dados, lógica de programação, 
linguagem estruturada, em criação de interfaces de aplicações 
para dispositivos móveis e/ou web; arquitetura da informação; 
configuração e administração de banco de dados e SGBDRs. 

  

10. Certificação 

 

Àquele que concluir com aprovação todas as Unidades Curriculares que compõem a 
organização curricular desta Habilitação Técnica de Nível Médio e comprovar a conclusão do 
Ensino Médio será conferido o Diploma de Técnico em Informática para Internet com 
validade nacional.  

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 1 a 8 será conferido o certificado 
de Qualificação Profissional Técnica Desenvolvedor Web.  

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 9 e 14 será conferido o 
certificado de Qualificação Profissional Técnica de Desenvolvedor Mobile. 

 

Referências 

 

 E-COMMERCE deve crescer 8% no Brasil em 2016 apesar do imbróglio do ICMS. IDG 
Now, São Paulo, 24 fev. 2016. Disponível em: 
<http://idgnow.com.br/internet/2016/02/24/e-commerce-deve-crescer-8-no-brasil-em-
2016-apesar-do-imbroglio-do-icms/>. Acesso em: 24 out. 2016. 

 

 BRASSCOM - Internet e Mobilidade. Disponível em: 
http://www.brasilitplus.com/brasilit/upload/download/1416333251mobilidade.pdf. 
Acesso em: 30 de maio de 2017. 
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ANEXO A: Modelo do certificado de qualificação profissional técnica de nível médio em desenvolvedor web do eixo tecnológico 
informação e comunicação 
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ANEXO B: Modelo do certificado de qualificação profissional técnica de nível médio em desenvolvedor mobile do eixo tecnológico 
informação e comunicação 
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ANEXO C: Modelo do diploma da habilitação profissional técnica de nível médio em informática para internet do eixo tecnológico 
informação e comunicação 
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ANEXO D: Histórico escolar 
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