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 CURSOS DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM 
QUÍMICA 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 

30 horas 2 aulas - 2018.2 

 

EMENTA 

Conceitos básicos de informática; Conceitos relacionados ao hardware dos computadores; 
Conceitos de software dos computadores; Internet; Segurança dos dados; Computação nas nuvens 
(armazenamento, processadores de texto, planilhas eletrônicas, ferramentas de apresentação). 

 

OBJETIVO 

GERAL: 
 
Promover a discussão crítica sobre os conceitos básicos de introdução a computação, situando o 
aprendiz no contexto real e evolutivo da computação na atualidade, como também as relacionando 
com o processo de ensino-aprendizagem. 
 
ESPECÍFICOS: 
 

 Compreender os conceitos básicos e evolutivos da computação, reconhecendo a sua 
importância nos dias atuais; 

 Possibilitar a reflexão crítica sobre os tipos de sistemas operacionais da atualidade, 
relacionando-os com oportunidades para a formação do licenciando em Química; 

 Reconhecer a importância dos recursos da web 3.0 em práticas construtivas em atividades 
acadêmicas. 

PROGRAMA 

Evolução histórica da computação; Conceitos básicos de hardware e software Arquitetura de 
computadores (memória, cpu, entrada e saída) e periféricos; Classificação de software de 
computadores (tipos, proprietário e livre, atuais); Segurança de dados na internet; Reconhecimento 
dos recursos da web 3.0 para aplicações de escritório (editor de textos, planilha eletrônica, slides e 
questionários investigativos). 

 
 

METODOLOGIA 

As aulas serão realizadas por meio de metodologias ativas, em momentos de discussão teórica e 
prática em laboratório com uso ou não do computador, atendendo também em alguns momentos 
com a teoria de computação desplugada. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro branco; 

 Pincel; 

 TV; 

 Notebook; 

 Internet; 

 Laboratório de Informática; 

 Livros impressos e digitais. 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será pelos seguintes instrumentos: observação direta, participação nas atividades 
propostas (em sala de aula e em atividades online com os recursos da web e seminários) e 
avaliação diagnóstica dos conhecimentos trabalhados na sala de aula. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARÇULA, Marcelo. Informática: Conceitos e Aplicações / Marcelo Marçula e Pio AmandoBenini 

Filho. 1.ed. – São Paulo: Érica, 2005. 

MARTINS, Luziane Graciano. Bibliotecas em nuvem: o uso da computação em nuvem em 

bibliotecas. Alta Books, 2012. 

TORRES, Gabriel. Hardware, curso completo. Axcel Books: Rio de Janeiro, 2001. 

CARDINALE Roberto. Dossiê hardware, curso completo. Digerati: São Paulo, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRAGA, William. Inclusão digital, informática elementar. Alta Books: Rio de Janeiro, 2003. 
COSTA, Edgard Alves, BrOffice.Org: da teoria à prática, Brasport, 2007. 
NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 2005. 
RADFAHRER, L. Enciclopédia da nuvem: 100 oportunidades e 500 ferramentas online para 
inspirar e expandir seus negócios. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012. 

   


