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 APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o projeto pedagógico do Curso de Arduíno Básico. 

Este projeto de curso contextualiza e define as diretrizes pedagógicas para o referido curso 

no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus de Santo 

Antônio de Jesus. 

O presente projeto visa oferecer um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

em Arduíno, visando formar e qualificar cidadãos na programação do microcontrolador 

Arduíno.  

Santo Antônio de Jesus possui um intenso dinamismo urbano, sendo um dos 

principais polarizadores dos municípios do Recôncavo Sul da Bahia, Vale do Jiquiriçá e 

Baixo Sul da Bahia. É um centro regional que dispõe de diversos aparatos técnicos que 

atraem os habitantes das cidades vizinhas. Neste sentido, a oferta de um curso de Arduíno se 

insere na demanda de profissionais para atuar desenvolvendo aplicações de IoT para o 

comércio e indústria local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO 

COORDENAÇÃO: 

Coordenadores: Lúcio Mauro Souza Borges 

E-mail: lucio@ifba.edu.br 

Telefone: (75) 99998-7400 

LOCAL DE REALIZAÇÃO/CAMPUS: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - campus de Santo Antônio de Jesus.  

Telefone 

+55(71) 3221-0394 

HOME-PAGE  

http://santoantonio.ifba.edu.br/ 

 DADOS GERAIS DO CURSO 

Nome do curso: Introdução ao Arduíno Básico 

Eixo tecnológico: Tecnologia da Informação 

Carga horária: 60 horas 

Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo 

Classificação: Curso FIC – Formação Inicial e Continuada 

Número de vagas: 16 

Frequência da oferta do curso: de acordo com a demanda  

Periodicidade das aulas: uma vez por semana 

Modalidade da oferta: Presencial 

Turno: Vespertino 

Investimento: Totalmente Gratuito 

 

 JUSTIFICATIVA 

Este curso justifica-se pela grande demanda existente, em Santo Antônio de Jesus e na região 

do Recôncavo, no desenvolvimento de aplicações de automação industrial e comercial.  

A educação configura-se num processo amplo e por isso, necessita que suas ações estejam 

centradas num projeto firmado em ideais comprometidos com a formação humana e valores 

http://santoantonio.ifba.edu.br/


em que os cidadãos possam estar aptos a interferir no processo social onde eles estão 

inseridos. 

A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96 exara no seu artigo 12 que “os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino 

terão a incumbência de: I) elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Desta forma, a lei 

responsabiliza a escola pelo seu plano de trabalho em consonância com a sua especificidade. 

À escola cabe a responsabilidade de respeitar as demandas sociais da realidade local e 

regional, obedecendo ao preceito legal de elaborar e executar o seu projeto, levando em 

consideração a Cultura, a Memória, a Identidade local e regional e as necessidades 

econômicas e sociais. 

Neste sentido, O Curso FIC em Introdução ao Arduíno Básico justifica-se por proporcionar 

a aproximação com diversas pessoas do município e da região e pela sua contribuição para a 

elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade. O Arduíno possibilita desenvolver 

aplicações de automação industrial e comercial, inclusive IoT (Internet das Coisas). 

 

 OBJETIVOS DO CURSO 

O curso se destina a proporcionar aos alunos conhecimento teórico e prático de Arduíno, 

Eletrônica Básica e Programação para desenvolver projetos de automação industrial e 

comercial. 

Ao final do curso, espera-se que os futuros empreendedores sejam capazes de: 

- Desenvolver aplicações básicas de automação industrial e comercial; 

 

- Dominar a programação básica de Arduíno; 

 

- Conhecer os principais sensores utilizados em projetos de automação; 

 

 

 

 



 PÚBLICO ALVO 

O curso de Arduíno Básico, na modalidade presencial, é destinado a pessoas maiores de 18 

anos, com no mínimo Ensino Médio Completo, e interessadas em desenvolver projetos de 

automação.  

 PERFIL DO EGRESSO 

Em consonância com os objetivos propostos para o curso, as ações serão direcionadas para 

que o estudante egresso do curso FIC em Arduíno Básico, na modalidade presencial, deve 

ter demonstrado avanços na aquisição de seus conhecimentos básicos, estando preparado 

para dar continuidade aos seus estudos. Dessa forma, ao concluir a sua qualificação 

profissional, o egresso do curso de Arduíno Básico deverá demonstrar em seu perfil as 

seguintes características: 

 Desenvolver programas em Arduíno; 

 Montar projetos de automação; 

. 

 MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do curso FIC em Arduíno Básico, na modalidade presencial, está 

organizado em componente, com uma carga horária total de 60 horas. Cada hora aula do 

curso é definida como tendo 60 min h/a (sessenta minutos, hora/aula) de duração. 

No Quadro 1 está descrita a matriz curricular do curso e a seguir são apresentadas as 

ementas das disciplinas. 

Quadro 1 – Matriz Curricular 

Ordem Componentes Curriculares Carga Horária Total 

  Arduíno Básico 60h 



 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo será formativo, levando em consideração o acompanhamento e 

evolução no decorrer do curso. Bem como a verificação dos conhecimentos teóricos e 

práticos e às transformações comportamentais adquiridas no desenvolvimento das aulas. 

A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas teóricas, práticas e aos trabalhos 

escolares. A mesma será registrada diariamente pelo professor, no Diário de Classe, por meio 

de chamada ou lista de presença. 

 APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 

O aluno será considerado apto a qualificação e certificação desde que tenha 

aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) na média geral do curso e frequência 

maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento).  

 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

Para realização do curso será necessário um laboratório de informática contando com 

a estrutura definida no Quadro 2. 

Quadro 2 – Estrutura do Laboratório de Informática 

Item Material 

  08 Computadores conectados à Internet 

  08 Kits com Arduíno UNO  

  Quadro de Vidro 

  Projetor Multimídia 

 CERTIFICAÇÃO 

Após a conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Conclusão do Curso 

de Formação Inicial e Continuada em Arduíno Básico com carga horária de 60 horas. 
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