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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 

 Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação. 

 Correlacionar técnicas de manutenção de sistemas automatizados. 

 Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas. 

 Efetuar programação de sistemas produtivos automatizados, bem como 
operá-los. 

 Acompanhar desenvolvimento de sistemas produtivos automatizados. 

 Identificar características de operação e controle de processos industriais. 

 Analisar processo e produto para automação. 
 Verificar características técnicas de sistemas de automação. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO APLICADA A MECATRÔNICA                                                                                      Módulo: III 

 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

 1.Realizar soluções de problemas 
mecatrônicos via programação em 
linguagem C implementada em 
microcontroladores. 
 
 
 
 
2.Elaborar fluxograma de solução de 
automação mecatrônica. 
 
 
 
 
 
 
3.Executar programas de automação 
mecatrônica em Linguagem C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Abstrair da situação os pontos relevantes 
para compor a automação mecatrônica.  
 
 
 
2. Programar microcontroladores em 
linguagem C.  
  
 
3. Compor fluxograma de solução de 
problemas, observando-se simbologias e 
métodos para tal. 
 
 
 
4. Ser capaz de traduzir fluxogramas de 
automação mecatrônica em softwares de 
linguagem C. 

 
 

 1.Métodos de Abstração de problemas.  
 
2.Lógica de programação.   
 
3.Fluxograma:  
• Simbologia;  
• Exemplos de aplicações.  
 
4.Elementos e comandos em linguagem C: 

 Apresentação do software;  

 Tipos intrínsecos de dados; 

 Alteradores de dados; 

 Diretivas de compilação; 

 Programa principal;  

 Vetores e Matrizes; 

 Comando if; 

 Comando while;  

 Comando for; 

 Funções. 
5. Projetos de sistemas microcontrolados 
programados em linguagem C. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO APLICADA A MECATRÔNICA                                                                                      Módulo: III 

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1 
1.Métodos de Abstração de 
problemas. 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório;  
- Exercícios de fixação;  
-Desenvolvimento de trabalhos de 
pesquisa. 
 

13/02 a 27/03 

2 
2. Programar microcontroladores 
em linguagem C.  

 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório;  
- Exercícios de fixação;  
-Desenvolvimento de trabalhos de 
pesquisa. 

 

 
 

27/03 a 08/05 

3 

3.Fluxograma:  
• Simbologia;  
• Exemplos de aplicações.  

 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório;  
- Exercícios de fixação;  
-Desenvolvimento de trabalhos de 
pesquisa. 

 

 
 

08/05 a 07/07 
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4 

4.Elementos e comandos em 
linguagem C: 

 Apresentação do software;  

 Tipos intrínsecos de dados; 

 Alteradores de dados; 

 Diretivas de compilação; 

 Programa principal;  

 Vetores e Matrizes; 

 Comando if; 

 Comando while;  

 Comando for; 

 Funções. 
 
5. Projetos de sistemas 
microcontrolados programados em 
linguagem C. 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Aulas práticas no laboratório;  
- Exercícios de fixação;  
-Desenvolvimento de trabalhos de 
pesquisa. 

 
 

 
 
 
 
 

22/07 a 04/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO APLICADA A MECATRÔNICA                                                                                       Módulo III 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1.Realizar soluções de 
problemas mecatrônicos 
via programação em 
linguagem C implementada 
em microcontroladores. 
 
 
 
 
2.Elaborar fluxograma de 
solução de automação 
mecatrônica. 
 
 
 
3.Executar programas de 
automação mecatrônica 
em Linguagem C. 

 

-Identificar e avaliar circuitos 
microcontrolados. 
 
- Utilizar softwares espe- 
cíficos. 
 
- Interpretar desenhos, 
esquemas, layout e projetos 
de circuitos eletrônicos. 
 
- Definição dos 
componentes da linguagem 
de programação C. 
 
-Confecção de programas 
em linguagem de 
programação C. 
 
 
 

 

- Acompanhamento lógico das 
resoluções em aula;  
 
 
 
- Resultados obtidos; capacidade 
de participação em equipe;  
 
 
 
- Participação lógica em debates 
e resultados obtidos da 
capacidade de utilizar as 
habilidades na resolução de 
problemas propostos.  

 
 
 
 
 

- Lista de Exercícios  
 
- Avaliação escrita 
individual 
 
-Trabalho de pesquisa  
 
-Relatórios de práticas/ 
ensaios / experimentos 
 
-Elaboração de Projetos 
Técnicos 
 
- Seminários 

 
 
 
 
 
 

-Raciocínio nos exercícios. 

-Coerência de ideias. 

-Planejamento na solução 

de exercícios.  

-Relatórios segundo 

critérios estipulados. 

-Pontualidade. 

-Responsabilidade. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Estudo Dirigido - Algoritmos, de José Augusto N. G. Manzano e Jayr Figueiredo de Oliveira, editora Érica 
Ltda. 
 
Treinamento Em Linguagem C Módulos 1 e 2, de Victorine Viviane Mizrahi, editora Makron Books. 
 
Treinamento Em Linguagem C Módulo Profissional, de Victorine Viviane Mizrahi, editora Makron Books. 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula 
e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  

A recuperação paralela é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem não 
superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de uma orientação para o estudo paralelo às 
aulas regulares.  
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Bruno Miguel Santos Camilo 

Assinatura:                                                                                                               Data:10/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Os Planos de Trabalho estão de acordo com as propostas da CETEC, assim como do Plano Escolar da 
Unidade de Ensino. Os docentes preocuparam-se em apresentar as competências e habilidades relativas 
ao seu componente curricular, considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas para o 
Ensino Técnico de Nível Médio e necessárias às continuidade de estudo e à formação do cidadão. 
Planejaram metodologias e instrumentos de avaliação compatíveis ao desenvolvimento de competências. 

Nome do coordenador: Ezequias Barbosa Cuba 

Assinatura:                                                                                                               Data: 10/03/2015 

 


