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1. Identificação do curso

Título do curso: Webdesigner
Eixo tecnológico: Produção Cultural e Design
Segmento: Design
Carga Horária: 160 horas

Código DN: 1701

Código CBO: 2624-10 – Desenhista de página da Internet

2. Requisitos e formas de acesso1

Requisitos de acesso1

• Idade mínima: 16 anos

• Escolaridade: Ensino Fundamental completo

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 existam.  No 
caso de menor de idade, deverá vir acompanhado de responsável portando os documentos 
RG e CPF.

3. Justificativa e objetivos
O Brasil atualmente ocupa a 8ª posição mundial em registros de domínios na internet, à 
frente de países como Itália, França e Estados Unidos.2 Em grande parte, esse crescimento se 
deve às políticas públicas de popularização da internet e à disseminação das tecnologias de 
informação e comunicação no País.

Esse panorama de expansão de domínios da internet traz grandes desafios em termos de 
capacitação e especialização de profissionais que atendam às áreas de programação web, 
gerência de projetos, manutenção de websites, conteúdo digital e outras ocupações de 
natureza semelhante. Nesse sentido, o profissional de Webdesign, por atuar diretamente na 
construção de sites, realiza um importante papel.

O Webdesigner trata do projeto visual e funcional de um site, considerando como referência 
as necessidades do cliente e o público-alvo a ser atingido, utilizando técnicas de planejamento, 
composição visual e criatividade. As estratégias adotadas por esse profissional têm o intuito 
de atrair a atenção do usuário, valorizar o produto exposto e facilitar a utilização do sistema.

1 Os requisitos de acesso indicados neste plano de curso consideram as especificidades técnicas da ocupação e legislações 
vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para a formação profissional e exercício de 
atividade laboral. Cabe a cada Conselho Regional a aprovação de alterações realizadas neste item do plano de curso, desde 
que embasadas em parecer da Diretoria de Educação Profissional. 
2 TIC domicílios 2014. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2015. Disponível em: <http://cetic.br/pesquisa/
domicilios/publicacoes>. Acesso em: 11 set. 2015.
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Diversas empresas dos setores público e privado vêm, cada vez mais, solicitando profissionais 
para atender às crescentes demandas do mercado de tecnologia. O Senac, nesse sentido, tem 
se apresentado como alternativa viável à capacitação.

Objetivo geral
Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com 
foco em resultados.

Objetivos específicos
• Promover o desenvolvimento do aluno, por meio de ações que articulem e mobilizem 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, de forma potencialmente criativa, 
estimulando o aprimoramento contínuo.

• 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.

4. Perfil profissional de conclusão
O Webdesigner é o profissional que planeja, cria, organiza e publica interfaces de 
Webdesign, seguindo normas de acessibilidade, usabilidade, padrões web e boas práticas de 
desenvolvimento que qualifiquem a performance do website perante o público-alvo.

O trabalho desse profissional pode ser realizado sob supervisão, em equipe ou individualmente, 
de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança e saúde. 

Atua em organizações públicas, privadas ou do Terceiro Setor de diversos segmentos do 
mercado de trabalho, podendo também atuar de forma autônoma, em projetos próprios 
ou terceirizados.

O Webdesigner qualificado pelo Senac tem como Marcas Formativas: domínio técnico-
científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando com 
foco em resultados. Essas Marcas Formativas 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 Produção Cultural e Design, cuja natureza é 
“criar” e pertence ao segmento Design.

Competências

• Planejar e elaborar projetos de websites.

• Criar interface de websites.

• Codificar a interface de websites.

• Publicar websites.
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5. Organização curricular

O Modelo Pedagógico Senac traz a competência para o ponto central do currículo do curso 
Qualificação Profissional, sendo a competência a própria Unidade Curricular (UC).
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Unidades Curriculares Carga horária

UC 1: Planejar e elaborar projetos de websites 36 horas

UC 2: Criar Interface de websites 36 horas

UC 3: Codificar a Interface de websites 36 horas

UC 4: Publicar websites 36 horas

Carga horária total 160 horas

 

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.

Correquisitos 

A UC 5 Projeto Integrador deve ser ofertada simultaneamente às demais Unidades Curriculares.

5.1. Detalhamento das Unidades Curriculares

UC 1: Planejar e elaborar projetos de websites

Carga horária: 36 horas

Indicadores

1. Identifica os principais objetivos e requisitos do projeto, de acordo com as necessidades do público-
alvo e do sistema a ser desenvolvido.

2. Analisa conceitos e tendências considerando informações de mercado.
3. Elabora proposta de trabalho, a partir da definição da arquitetura da informação do website e de 

estratégias tecnológicas compatíveis com o projeto.

Elementos da Competência

Conhecimentos
• Metodologia de projetos: desenvolvimento de escopo, estratégias de comunicação, cronograma, 

custos e casos de exemplo.
• Projetos web: tendências, tecnologias, gestão de projetos, calendários de tarefas e relatórios de 

acompanhamento.
• Arquitetura da informação: conceito e aplicações.
• Planejamento de carreira: mundo do trabalho, formas de inserção no mercado de trabalho, marketing 

e apresentação pessoal, preparação de currículos, entrevista de emprego. 
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• Análise de mercado: identificação do perfil do cliente e público-alvo, concorrentes diretos e indiretos.
• Briefing: conceito, especificidades para projetos web e modelos.
• Técnicas de criatividade: brainstorming, mapas mentais e painéis semânticos.
• Arquitetura da informação: organização de conteúdo, estrutura de navegação e taxonomia.
• Proposta comercial: características, requisitos, elaboração e modelos de contrato de serviço.

Habilidades
• Planejar atividades por etapas do projeto.
• Organizar tarefas por etapas do projeto.
• Identificar requisitos técnicos para projetos de websites.
• Estruturar arquitetura dos elementos de conteúdo de websites.
• Elaborar e interpretar briefing para projetos de websites.
• Elaborar proposta de trabalho para projetos de websites.

Atitudes/Valores
• Cordialidade na interação com a equipe de trabalho e no relacionamento com o cliente.
• Sigilo e integridade no tratamento de dados. 
• Inovação e criatividade nos processos de trabalho.
• Organização dos arquivos utilizados no projeto.
• Postura profissional no ambiente de trabalho.
• Senso crítico perante o processo de trabalho.
• Proatividade com visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais.
• Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.

UC 2: Criar interface de websites

Carga horária: 36 horas

Indicadores

1. Cria gráficos, imagens e animações otimizadas para a interface do website, seguindo princípios de 
comunicação visual coerentes com o projeto.

2. Produz leiautes para websites, conforme propostas gráficas para a comunicação definida no projeto.
3. Gerencia arquivos do site, conforme projeto.

Elementos da Competência

Conhecimentos
• Comunicação visual: tipografia, teoria da cor.
• Gestalt: conceito e aplicabilidade.
• Características funcionais do projeto de website: usabilidade, acessibilidade e ergonomia.
• Imagens vetoriais e bitmap: formatos e aplicações.
• Animação para web: princípios e formatos.
• Wireframes: conceito, estrutura e desenvolvimento. 
• Prototipagem: conceito, formatos e criação. 
• Design responsivo: conceitos e aplicações.

Habilidades
• Aplicar o sistema de cor RGB na concepção de projetos de websites.
• Harmonizar cores seguindo padrões cromáticos do projeto de websites.
• Organizar conteúdo visual e textual para web.
• Construir wireframes e estruturas gráficas de conteúdo para web.
• Criar e otimizar imagens e animações para web.
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• Elaborar leiautes e grids para web.
• Elaborar protótipos de interfaces para web.
• Otimizar conteúdos na estrutura do website.
• Selecionar famílias tipográficas para web.

Atitudes/Valores
• Sigilo e integridade no tratamento de dados.
• Cordialidade na interação com a equipe de trabalho e no relacionamento com o cliente.
• Inovação e criatividade nos processos de trabalho.
• Organização dos arquivos utilizados no projeto.
• Respeito aos direitos de propriedade intelectual.
• Postura profissional no ambiente de trabalho.
• Senso crítico perante o processo de trabalho.
• Proatividade com visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais.
• Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.

UC 3: Codificar a interface de websites

Carga horária: 36 horas

Indicadores

1. Cria documentos de codificação da interface, integrando linguagens de marcação de conteúdo e 
estilo, conforme os padrões tecnológicos vigentes.

2. Analisa a usabilidade e acessibilidade da interface do website nos diversos browsers, conforme as 
normas e exigências do mercado.

3. Verifica a compatibilidade e performance da interface do website nos diversos browsers, conforme as 
normas e exigências do mercado.

Elementos da Competência

Conhecimentos
• Estrutura semântica: linguagens de marcação de conteúdo e estilo para web. 
• Web standards: boas práticas e padrões recomendados pelo W3C.
• Padrões de usabilidade e acessibilidade para web.
• Ferramentas de análise de desempenho e compatibilidade.
• Código do website: testes, validação e correção.
• Páginas Interativas: aplicação e modificação de comportamentos.

Habilidades
• Integrar linguagens de estilo e marcação de conteúdo.
• Testar comportamento, usabilidade e acessibilidade de websites.
• Utilizar ferramentas para análise de desempenho.
• Testar o projeto codificado nos diversos navegadores.
• Identificar e corrigir erros de codificação.

Atitudes/Valores
• Comprometimento com padrões de usabilidade e acessibilidade na web.
• Cordialidade na interação com a equipe de trabalho e no relacionamento com o cliente.
• Organização dos arquivos utilizados no projeto.
• Inovação e criatividade nos processos de trabalho.
• Sigilo e integridade no tratamento de dados.
• Respeito aos direitos de propriedade intelectual.
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• Postura profissional no ambiente de trabalho.
• Senso crítico perante os processos de trabalho.
• Proatividade com visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais.
• Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.

UC 4: Publicar websites

Carga horária: 36 horas

Indicadores

1. Pesquisa e define a disponibilidade de domínios e serviços de hospedagem, de acordo com a 
necessidade do website.

2. Transfere arquivos do projeto para servidor web, de acordo com as tecnologias disponíveis.
3. Analisa a funcionalidade e a compatibilidade do website conforme recomendação de acessibilidade 

do W3C e de acordo com as necessidades do usuário.

Elementos da Competência

Conhecimentos
• Servidor web: princípios de funcionamento.
• Domínios de internet: conceito, registro e disponibilidade de serviços.
• Publicação de um website: serviços de hospedagem.
• Gerenciamento do site: atualização de informações.
• Ferramentas FTP: configuração e transferência de arquivos para o servidor de hospedagem.
• Testes de desempenho: comportamento e integridade do website após publicação.

Habilidades
• Pesquisar domínio disponível e serviços de hospedagem para websites.
• Hospedar websites.
• Testar, detectar e corrigir erros no website após publicação.

Atitudes/Valores
• Cordialidade na interação com a equipe de trabalho e no relacionamento com o cliente.
• Sigilo e integridade no tratamento de dados.
• Organização de arquivos para publicação.
• Postura profissional no ambiente de trabalho.
• Senso crítico perante o processo de trabalho.
• Proatividade com visão sistêmica no desenvolvimento das atividades profissionais.
• Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.

UC 5: Projeto Integrador Webdesigner

Carga horária: 16 horas

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 Técnica de Nível 
Médio e respectivas certificações intermediárias.

 O planejamento e a execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das competências 
previstas no perfil profissional de conclusão do curso, pois apresentam ao aluno situações que 



13  

estimulam o seu desenvolvimento profissional ao precisar decidir, opinar e debater com o 
grupo a resolução de problemas a partir do tema gerador.

Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno poderá demonstrar sua atuação profissional 
pautada pelas Marcas Formativas Senac, uma vez que permitem 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 dos docentes com o desenvolvimento do Projeto no decorrer das Unidades 
Curriculares, sob a coordenação do docente responsável pela Unidade Curricular Projeto 
Integrador, que tem papel de mediador e facilitador do processo;

• 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.ª) 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 do curso. Nesse 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.ª) 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 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. 

– 3.ª) Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 
resultados obtidos. Nessa 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. Ressalta-se que a proposta de solução deve trazer 
aspectos inovadores, tanto no próprio produto como na forma de apresentação.
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Proposta de tema gerador

Proposta 1: Construção de website de acordo com os padrões de usabilidade e 
acessibilidade

O acesso à internet via diversos dispositivos é crescente nos últimos anos, desafiando o 
mercado no desenvolvimento de websites responsivos, que atendam a todos os tamanhos de 
tela disponíveis e aos padrões de usabilidade e acessibilidade recomendados. Nesse contexto, 
os docentes mobilizarão os alunos para o desenvolvimento de um website, a partir das etapas 
de planejamento gráfico e visual, codificação e testes de funcionalidades.

Para tal, os alunos devem desenvolver as etapas do website, prevendo sua compatibilidade 
com múltiplos dispositivos e plataformas, bem como sua aderência aos padrões internacionais 
de acessibilidade recomendados. 

O desafio proposto deve considerar a dinâmica do segmento de Produção Cultural e Design 
das demandas regionais e, prioritariamente, ser uma questão real de mercado de trabalho.

Quando não for possível apresentar um problema relativo a uma empresa real, é indicada a 
utilização de casos fictícios que retratem situações possíveis no desenvolvimento de websites, 
por exemplo, a partir de um perfil de necessidades diferenciadas para o atendimento de 
clientes de diversas áreas (Comércio de Bens e Serviços, Turismo, Entretenimento, Terceiro 
Setor, Indústria etc.), considerando o desenvolvimento de uma interface web que auxilie o 
cliente nas estratégias de comunicação.

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.

6. Orientações metodológicas
As orientações metodológicas desse curso, em consonância com a Proposta Pedagógica 
do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela metodologia 
de desenvolvimento de competências, entendidas como ação/fazer profissional observável, 
potencialmente criativo, que articula conhecimentos, habilidades e atitudes/valores e 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 
desse profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um percurso 
metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, ficando o aluno diante de 
situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação 
dos saberes necessários para a ação e 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 patamares crescentes de 
complexidade e se relacionem com a realidade do aluno e com o contexto da ocupação.
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Para mobilizar o elemento Planejamento de Carreira, o docente deve propor atividades 
relacionadas ao mercado e ao mundo do trabalho, por exemplo, simulações de entrevista 
de emprego e outras situações de aprendizagem relacionadas à imagem pessoal, postura 
profissional e desenvoltura verbal. Propõem-se, na abordagem desse elemento, três etapas: 
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.

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular de Natureza 
Diferenciada 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. Nesse sentido, a proposta deve contribuir para o desenvolvimento de projetos 
consistentes, que ultrapassem a mera sistematização das informações trabalhadas durante as 
demais Unidades Curriculares.

Orientações metodológicas específicas para as Unidades Curriculares:

UC 1 Planejar e elaborar projetos de websites;

UC 2 Criar interface de websites;

UC 3 Codificar a interface de websites

No desenvolvimento dessas Unidades Curriculares, o docente deverá estimular o aluno a 
desenvolver um papel ativo nas situações de aprendizagem. Nesse processo, deve-se dar 
ênfase às Marcas Formativas Senac, incentivando o comportamento investigativo, por 
meio de atividades de pesquisa voltadas à prática profissional e à realidade do trabalho; 
estimulando a atitude empreendedora, a partir de casos, projetos e atividades que possibilitem 
a proposição de novas ideias, de forma criativa e inovadora; estimulando a reflexão e a prática 
sobre atitude sustentável, bem como o trabalho cooperativo a partir do estímulo à troca 
entre os alunos. Nas situações de aprendizagem, o docente, também, deverá possibilitar ao 
aluno a compreensão do papel do Webdesigner em diferentes contextos da ocupação, na 
sociedade e no mundo. Poderá fazer isso por meio de visitas técnicas a empresas, locais de 
trabalho, eventos do segmento, estudo de casos, simulação da realidade de trabalho, práticas 
em laboratório, pesquisa em biblioteca, entrevistas, seminários, entre outras estratégias que 
considerem adequadas. 

Orientações metodológicas específicas para a UC 5 Projeto Integrador

O Projeto Integrador deve estimular a pesquisa e a investigação de outras realidades, 
contextualizadas às demais Unidades Curriculares, assim como a proposição de soluções viáveis 
aos problemas definidos. É fundamental que o docente responsável pelo desenvolvimento 
do projeto execute-o em interação com os demais docentes. Sendo assim, e considerando 
ainda que o Projeto Integrador é um dos momentos no qual o docente deve trabalhar com 
as Marcas Formativas Senac, sugere-se que sejam propostos desafios que possibilitem aos 
alunos a demonstração do domínio técnico-científico, da visão sistêmica e do comportamento 
investigativo. Assim como devem estimular a autonomia, a criatividade e a proatividade, 
fomentar a atitude cidadã e responsável, por meio da reflexão sobre o contexto de trabalho 
e sobre sua atuação profissional, ajudando-os nas atividades de pesquisa e na sistematização 
dos dados, contemplando situações de aprendizagem que permitam o trabalho em equipe, 
no qual irão estabelecer relações interpessoais construtivas. 
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7. 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 as 
orientações organizacionais vigentes.

8. Avaliação

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

• avaliar o desenvolvimento das competências no processo formativo;

• ser diagnóstica e formativa;

• permear e orientar todo o processo educativo;

• verificar a aprendizagem do aluno, sinalizando o quão perto ou longe está do 
desenvolvimento das competências que compõem o perfil profissional de conclusão (foco 
na aprendizagem);

• permitir que o aluno assuma papel ativo em seu processo de aprendizagem, devendo, 
portanto, prever momentos para autoavaliação e feedback em que docente e aluno 
possam juntos realizar correções de rumo ou adoção de novas estratégias que permitam 
melhorar o desempenho do aluno no curso.

8.1. 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.

• De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas a serem 
adotadas no decorrer do processo de aprendizagem.

8.1.1. 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
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Ao término da Unidade Curricular

• Atendido – A

• Não atendido – NA

8.1.2. Menção por Unidade Curricular

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional ou Projeto 
Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os indicadores não forem atingidos, 
o desenvolvimento da competência estará comprometido. Ao fim 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

8.1.3. 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

8.2. 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.

9. 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 sua realização, 
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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10. Instalações, equipamentos e recursos didáticos

10.1. Instalações e equipamentos3

Laboratórios de Informática com:

• 1 computador por aluno com a especificação mínima de hardware:

 – processador com quatro núcleos em única pastilha com mínimo de 2,0 GHz de clock; 

 – 8 GB de memória DDR 3, 

 – disco de armazenamento rígido de pelo menos 500 GB; 

 – interface de rede 10/100/1000; 

 – kit de mouse e teclado, 

 – monitor de pelo menos 19”;

Softwares: 

• Sistema Operacional Cliente (proprietário ou livre, de acordo com especificidades 
regionais); 

• navegadores web (ao menos três, de acordo com especificidades regionais);

• suíte de aplicativos de escritório (proprietário ou livre, de acordo com especificidades 
regionais); 

• ferramentas de desenvolvimento web (proprietário ou livre, de acordo com especificidades 
regionais); 

• ferramentas de edição e tratamentos de imagens vetoriais e bitmap (proprietário ou livre, 
de acordo com especificidades regionais);

• pacotes e recursos adicionais, de acordo com as especificidades regionais.

10.2. Recursos didáticos 
O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido 
pelo Senac em caso de alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) ou do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

11. Perfil do pessoal docente e técnico

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência profissional em 
criação, edição, desenvolvimento e manutenção de websites e formação técnica ou superior 
na área de Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet, Design 
Digital ou áreas afins.

A docência nos cursos a distância requer a experiência e formação anteriormente citadas, bem 
como domínio de recursos informáticos como pacote Office, internet e noções básicas de 
ambientes virtuais de aprendizagem. Desejável experiência ou formação em tutoria on-line.

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

Unidades Curriculares

UC 1: Planejar e elaborar projetos de websites. Carga horária: 36 horas

Bibliografia básica

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

Bibliografia complementar

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

UC 2: Criar interface de websites. Carga horária: 36 horas

Bibliografia básica

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

Bibliografia complementar

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

UC 3: Codificar a interface de websites. Carga horária: 36 horas

Bibliografia básica

GOMES, A. L.; MARTELLI, Richard. HTML 5 e CSS3. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2015. 

Bibliografia complementar

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

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

UC 4: Publicar websites. Carga horária: 36 horas

Bibliografia básica

GOMES, Ana Laura. Dreamweaver CC. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2015.

Bibliografia complementar

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

13. Certificação

Àquele que concluir com aprovação este curso será conferido o respectivo certificado de 
Qualificação Profissional de Webdesigner, com validade nacional.



Plano de curso
Agente Comunitário de Saúde
Qualificação Profissional

Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde
Segmento: Saúde


