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FORMULÁRIO PARA OFERTA DE CURSO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA – FIC 

 

A) DADOS DO CAMPUS PROPONENTE 
Campus Xique-Xique 

Endereço Rodovia BA 052, Km 468, s/n – Zona Rural, Xique-Xique, Bahia, CEP: 
47.400-000 

Telefone do campus (74) 9 8106-0967 

E-mail gabinete@xique-xique.ifbaiano.edu.br 

CNPJ 10.724.903/0014-93 

 

B) DADOS DO PROPONENTE 
Nome do Servidor Fábio Galvão Brito 

Área de Formação Ciência da Computação 

Contatos fabio.brito@ifbaiano.edu.br 

 

 

C) DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA (SE FOR O CASO) 
Representante da 
Entidade parceira para a 
execução do Projeto 

 

Entidade  

Esfera administrativa  

CNPJ  

Contatos  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

 

 

 

 

 
D) DADOS GERAIS DO CURSO 

Nome do curso  
Informática Básica/Inclusão Digital 

Modalidade Presencial 

Público alvo  

Pré-requisito para 
acesso ao curso 

Ensino médio completo 

Forma de ingresso Ordem de chegada em matrícula presencial/critério de maior idade 

Carga horária total 60 

Periodicidade das 
aulas 

Semanal 

Local das aulas Campus Xique-Xique IF Baiano 

Turno de 
funcionamento 

Noturno 

Número de vagas 20 

Número de turmas 1 

 

 



E) PERFIL DO CURSO 
Justificativa do curso O Território de Irecê, o qual Xique-Xique está inserido, está 

totalmente inserido no semiárido baiano, fazendo fronteira ao oeste 

e ao sul com o Território do Velho Chico, ao sul e a leste com o da 

Chapada Diamantina, e ao norte com o do Sertão do São Francisco. 

Apesar de mais de 60% de sua população ser contada como urbana, 

é uma região eminentemente rural e na maioria dos municípios 

predominam as atividades agrícolas, sendo composto pela maioria 

de propriedades de agricultores familiares, estes são carentes de 

assistência técnica, levando a necessidade de cursos que venham a 

contribuir com mão-de-obra especializada melhorando a qualificação 

técnica das pessoas para que sejam empreendedores em e ainda 

exista possibilidade de emprego no mercado. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

XiqueXique era 0,585 em 2010. O município está situado na faixa de 

Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599). Assim, 

visando a uma capacitação inicial de pessoas que tenham o Ensino 

Fundamental, pessoas que residem, principalmente, em locais de 

vulnerabilidade social, pessoas de baixa renda ou fora do mundo do 

trabalho, o este curso de formação inicial do Baiano vem ampliar a 

possibilidade no incremento da renda para este público. 

Com a necessidade exponencial de tratar também das tecnologias, 

um curso de formação inicial de Inclusão Digital tende a ser 

fundamental para que a cidade de Xique Xique e região possam estar 

cada vez mais inseridas. A necessidade regional em absorver as 

novas tecnologias para os mais variados fins também é um dos 

fatores dominantes 

Objetivos do curso Qualificar profissionais para utilizarem as ferramentas de informática 

no seu cotidiano, abordando os principais componentes de 

computação, sistemas operacionais, sistemas aplicativos (editor de 

texto, antivirus), internet, entre outros. 

Perfil profissional do 
egresso 

Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes 

de computadores e seus periféricos; Instalar e configurar 

computadores, periféricos e softwares; Identificar a origem de falhas 

no funcionamento de computadores, periféricos e softwares 

avaliando seus efeitos; Analisar e operar os serviços e funções de 

sistemas operacionais; Selecionar programas de aplicação a partir 

da avaliação das necessidades do usuário; 

 

 



F) ESTRUTURA CURRICULAR 
 

COMPONENTES CURRICULARES/CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA 

Introdução a Informática (Hardware e Software) 6 

Arquiteturas de Computador 8 

Sistema Operacional Windows 12 

Suíte de Aplicativos (editor de texto, planilhas eletrônicas 

eapresentação de trabalhos) 

34 

TOTAL 60 

 

 

 

 

G) METODOLOGIA 

Serão utilizados explanação do assunto em sala através de data show, vídeos e quadro, trabalhos 
e discussões em sala, estudo de caso e aulas práticas. 

 

H) AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Os instrumentos de acompanhamento e avaliação da aprendizagem serão a observação 
processual do aluno, trabalhos individuais e em equipe, demonstração prática do aprendizado, 
registro das atividades, relatos escritos e orais, relatórios de trabalhos e projetos desenvolvidos. 

 

 

I) ESTRUTURA DISPONÍVEL FUNCIONAMENTO DO CURSO 

As instalações disponíveis são: salas de aula, laboratório, quadros e aparelho de data 
show, sala dos professores e banheiros. 

 
J) ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO 

Sala de Aula (1), Sala dos professores (1), banheiros (2) 

 

L) CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE IRÁ ATUAR 
NO CURSO 

Prof. Esp. Fábio Galvão Brito 

 
M) ORÇAMENTO 
Não se aplica 

 

 

 


