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OBJETIVOS 

O curso de MARKETING DIGITAL E VENDAS EM REDES SOCIAIS tem como objetivos: 

• Preparar o aluno para identificar o padrão comportamental do consumidor em 

ambiente digital, além de utilizar ferramentas para monitoramento e gestão de 

conteúdo em mídias sociais. 

• Proporcionar condições para que o aluno elabore projetos de campanhas de venda, 

em ciclos coletivos de produção, e utilize competências de autogestão em trabalhos 

formais e/ou autônomos, de forma sustentável e empreendedora. 

 

O curso de MARKETING DIGITAL E VENDAS EM REDES SOCIAIS visa oferecer aos 

educandos conhecimentos que possam habilitá-los no desenvolvimento de competências 

técnicas e socioemocionais, as quais mencionamos a seguir:   

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS GERAIS 

• Identificar plataformas de divulgação de produtos e serviços como ferramentas de 
marketing digital. 

• Planejar campanhas de marketing e engajamento do consumidor em mídias sociais. 

• Desenvolver conteúdo para mídias sociais com base nos conceitos da cultura de 
compartilhamento. 

 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS GERAIS 

• Demonstrar ética profissional. 

• Comunicar-se com eficiência nos contextos do trabalho. 

• Demonstrar capacidade de lidar com situações novas. 

• Comunicar-se com eficiência nos contextos do trabalho. 

• Demonstrar capacidade de análise, negociação e tomada de decisão. 

• Demonstrar capacidade e interesse na construção de relacionamentos profissionais. 

• Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre 

possíveis alternativas. 

• Utilizar, nos contextos do trabalho, elementos da Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TICs). 
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ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS NA ÁREA 
PROFISSIONAL 

• Prospectar clientes. 

• Fotografar e editar fotos de produtos. 

• Mapear os canais de atendimento ao cliente. 

• Desenvolver campanhas de marketig digital. 

• Identificar perfis de consumo das redes sociais. 

• Coordenar ações de lançamento de produtos online. 

• Demonstrar produtos e/ou serviços em ambiente digital. 

• Organizar processos de venda de produtos e/ou serviços. 

• Classificar, registrar e avaliar o ciclo de vida dos produtos da loja virtual. 

• Realizar atendimento ao cliente na venda e pós-venda de produtos e/ou serviços. 
 

Fontes de Consulta: 
 

BRASIL, Ministério do Trabalho. Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em: 
<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf;jsessionid=Ak9ke6R8rG5Fe8PKueY
vqe6I.slave26:mte-cbo>. 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Guia Pronatec de Cursos FIC. 4. ed. MEC: Brasília, 2016. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-
cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192>. 
 
CENTRO PAULA SOUZA, Institucional/ Unidade do Ensino Médio e Técnico/ Grupo de Formulação e Análises 
Curriculares. Planos de Curso das Habilitações Profissionais de Nível Médio. Disponível em: 
<http://www.cpscetec.com.br/Curriculo> Acesso em: 10 abr. 2019. 
 
CINTERFOR/OIT (Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional/Organización Internacional del Trabajo). Nuevas competências para el profesional del Siglo 
XXI. Disponível em: <http://santacatarinapelaeducacao.com.br/fmanager/senaimov/apresentacoes 
/arquivo39_1.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2019. 
 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). El Futuro del 
Aprendizaje 2: ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita en el Siglo XXI?. Disponível em: 
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242996_spa>. Acesso em 10 abr. 2019. 
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Títulos 

1414 - Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica 

1414-05 - Comerciante atacadista 

1414-10 - Comerciante varejista 

1423 – Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 

1423-10 - Gerente de comunicação 

1423-15 - Gerente de marketing 

1423-30 - Analista de negócios 

1423-35 - Analista de pesquisa de mercado 

2616 – Editores 

2616-15 - Editor de mídia eletrônica 
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REQUISITOS DE ACESSO 

O ingresso no curso de MARKETING DIGITAL E VENDAS EM REDES SOCIAIS será 

permitido aos alunos matriculados no Ensino Médio. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Proposta de Carga Horária por Componente Curricular 

 

 

MÓDULO ÚNICO 

Curso de MARKETING DIGITAL E VENDAS EM REDES SOCIAIS 

 

Componentes 
Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
e
ó

ri
c
a

 

P
rá

ti
c
a
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 

T
o

ta
l 

I.1 – Marketing Digital 00 60 60 

I.2 – Vendas em Redes Sociais 00 60 60 

I.3 – Informática Aplicada ao Marketing 00 40 40 

I.4 – Projeto Integrador 00 40 40 

Total 00 200 200 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Curso de 

MARKETING DIGITAL E VENDAS EM REDES SOCIAIS 

 

I.1I.1 - MARKETING DIGITAL 

Função: Planejamento das atividades de comercialização de produtos e serviços 

Competências Socioemocionais 

• Utilizar, nos contextos do trabalho, elementos da Tecnologia de Informação e Comunicação 

(TICs). 

• Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveis 

alternativas. 

• Demonstrar capacidade de lidar com situações novas. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar a organização. 

• Estimular o interesse pela realidade que nos cerca. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competência Habilidade 

1. Analisar as diferentes mídias digitais e suas 

aplicações na estratégia de comunicação. 

 

 

2. Produzir campanhas digitais para os diferentes 

tipos de público alvo. 

 

 

 

3. Estruturar base de dados para gerenciamento 

de marketing digital   

1.1 Identificar os tipos e formas de mídias digitais. 

1.2 Selecionar o tipo de mídia digital relevante ao seu 

público-alvo. 

 

2.1 Criar ações e campanhas de comunicação digitais 

em redes sociais, sites e vídeos. 

2.2 Utilizar linguagem pertinente ao tipo de mídia 

social selecionada. 

 

3.1 Coletar dados para acompanhamento de ações 

do marketing digital. 

3.2 Criar um sistema de atendimento cativante que 

ajude a conquistar o cliente. 

Orientações 

Sugere-se aplicação de técnicas como storytelling, dinâmicas de grupo e oficinas que exijam a criação de 

ambientes digitais para negócios, bem como sua aplicação prática em redes sociais. 

Bases Tecnológicas 

 

Mercado de comunicação digital e seus agentes 

• Consumidor 

• Vendedor 

• Distribuidor 

• Meios de pagamento 
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Comunicação digital em sites e hotsites 

 

Ferramentas de buscas e os links patrocinados (SEM - Search Engine Marketing)  

• Google ADS 

• Busca Orgânica 

• SEO - Search Engine Optimization 

• Tags e Metatags 

• Palavras Chaves 

• Google Analytics  

 

Mídia Online e mídia display no mundo digital 

 

Mobile Marketing e comunicação online na mobilidade.  

 

Tipos de publicidade digital: 

• Banners 

• Publicidade em blogs 

• E-mail Marketing  

• Vídeo Advertising 

• Remarketing 

 

Database: 

• importância do banco de dados 

• como implantar um banco de dados 

• Big data 

• SIM (Sistema de Informação de Marketing) 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática 

Profissional* 
60 Total  60 Horas-aula 
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I.2 – VENDAS EM REDES SOCIAIS 

Função: Desenvolvimento de propostas comerciais em ambientes virtuais 

Competências Socioemocionais 

• Comunicar-se com eficiência nos contextos do trabalho. 

• Demonstrar capacidade de análise, negociação e tomada de decisão. 

• Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveis 

alternativas. 

• Utilizar, nos contextos do trabalho, elementos da Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs). 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Analisar o processo de vendas em mercados 

eletrônicos e digitais. 

 

 

 

2. Desenvolver oportunidades de negócios 

disponíveis na Internet.  

 

 

 

 

 

 

3. Analisar resultados de ações de marketing para 

Internet. 

1.1 Planejar o desenvolvimento de vendas em 

plataforma digital – e-commerce. 

1.2 Identificar a plataforma adequada para suprir as 

necessidades de seus clientes. 

 

2.1 Atuar, sob orientação, no desenvolvimento de 

oportunidades de negócio na Internet.  

2.2 Identificar os tipos de comércio eletrônico.  

2.3 Assessorar nas decisões e desenvolver as 

empresas no comércio eletrônico.  

2.4 Aplicar as técnicas mercadológicas no comércio 

eletrônico online.  

 

3.1 Avaliar o comportamento do consumidor e 

identificar as necessidades do cliente no atendimento 

eletrônico.  

3.2 Pesquisar, medir e avaliar os resultados das ações 

de divulgação das empresas nas redes sociais. 

Orientações 

Orienta-se, neste componente curricular, a prática de atividades que promovam debates e simulações do 

processo de venda em ambientes digitais e redes sociais.  

Estratégias como dinâmicas de grupo são recursos válidos para consolidação das relações interpessoais 

entre clientes e colaboradores. 

Sugere-se o desenvolvimento de propostas comerciais que respeitem as características de negociação 

para cada tipo de negócio, a partir da observação prática dos diferentes segmentos de mercado. 

Bases Tecnológicas 
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E-commerce (comércio eletrônico) 

• Forma de venda 

• Distribuição e entrega 

• Meios de pagamento 

• Segurança  

• Pós-Venda e relacionamento 

• Certificação SSL (Secure Socket Layer) 

 

Mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 

• Conceitos 

• Técnicas 

• Relevância de conteúdo  

• Estratégias de divulgação 

 

Visão geral do comércio eletrônico  

 

Oportunidades de negócios no comércio eletrônico:  

• tipos de comércio eletrônico  

 

Mecanismos de mercado no comércio eletrônico  

 

Comunicação e estratégias online  

 

Comportamento do consumidor e atendimento ao cliente no comércio eletrônico  

 

Redes sociais no comércio eletrônico 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática 

Profissional* 
60 Total  60 Horas-aula 
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I.3 – INFORMÁTICA APLICADA AO MARKETING 

Função: Planejamento e Operação de Comércio Eletrônico 

Competências Socioemocionais 

• Demonstrar ética profissional. 

• Utilizar, nos contextos do trabalho, elementos da Tecnologia de Informação e Comunicação 

(TICs). 

Valores e Atitudes 

• Desenvolver a criticidade. 

• Promover ações que considerem o respeito às relações estabelecidas. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Selecionar recursos de informática aplicáveis à 

criação de espaços para comercialização de 

serviços e produtos em redes sociais. 

 

2. Conceber elementos ou conjuntos de 

identidades visual, eletrônica, digital e audiovisual 

em diferentes formatos. 

 

 

  

1.1. Utilizar diferentes recursos de editoração e 

arte final para peças impressas, em áudio/vídeo e 

para web. 

 

2.1. Utilizar software para criar peças que 

acompanham a identidade visual da empresa. 

2.2. Efetuar fusão, recorte e tratamento de 

imagens. 

2.3. Elaborar desenhos vetorizados, logotipos e 

demais elementos de identidade visual. 

2.4. Executar arte digital para homepages, capa de 

livros, cadernos de jornais, revistas, e documentos 

empresariais. 

2.5. Utilizar software para a criação e edição de 

imagens em vídeo, sons, gravações, locuções, 

comerciais em vídeo, vinhetas, chamadas, spots e 

jingles. 

2.6. Utilizar software para criação de leiaute para 

sites e/ ou anúncios Web em diferentes formatos, 

apps e blogs. 

Orientações 

Recomenda-se, neste componente curricular, a criação de espaços para comercialização de serviços 

e/ou produtos em ambientes virtuais, por intermédio de aplicativos informatizados.  

Bases Tecnológicas 

Softwares de editoração e arte final, aplicação e diferenciação: 

• tratamentos de imagens; 

• vetorização; 

• edição (áudio e vídeo); 

• produção digital (sites e apps) 

 

Softwares específicos 
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• Para tratamentos de imagens, fusão, recorte e layout (impressos ou digitais) 

• Para confecção de peças publicitárias: 

o vetorização de desenhos e imagens; 

• Para produção de vídeos: 

o institucionais; 

o comerciais; 

o tutoriais; 

o depoimentos; 

o didáticos; 

o storytelling; 

o socioculturais 

o entre outros. 

• Para criação digital: 

o layouts de sites, blogs, banners e ou peças publicitárias para internet; 

o Leiautes para apps. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática 

Profissional* 
40 Total  40 Horas-aula 
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I.4 - PROJETO INTEGRADOR 

Função: Planejamento e execução de projetos 

Competências Socioemocionais 

• Demonstrar ética profissional. 

• Comunicar-se com eficiência nos contextos do trabalho. 

• Demonstrar capacidade e interesse na construção de relacionamentos profissionais. 

Valores e Atitudes 

• Estimular o interesse pela realidade que nos cerca. 

• Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Analisar os aspectos estruturais do projeto no 

processo de identificação das demandas ou 

situações-problema presentes na área de 

atuação. 

 

 

 

 

2. Estruturar o projeto, relacionando-o ao tema 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identificar necessidades ou situações-

problema no ambiente proposto. 

1.2 Identificar possibilidades de interrelação entre 

os componentes curriculares. 

1.3 Indicar os aspectos estruturais para a 

elaboração de projeto. 

1.4 Definir as etapas do projeto. 

 

2.1 Enumerar as hipóteses para o 

desenvolvimento do projeto. 

2.2 Pesquisar dados e informações acerca do tema 

escolhido. 

2.3 Selecionar informações relevantes para a 

elaboração do projeto. 

2.4 Relacionar as hipóteses aos resultados obtidos 

na pesquisa. 

2.5 Apresentar a proposta para o projeto. 

2.6 Organizar apresentação por intermédio de 

ferramentas eletrônicas. 

2.7 Propor soluções, de forma colaborativa, 

quando da execução do projeto. 

Orientações 

Os aspectos mais relevantes envolvem carreira profissional, encaminhamentos de vida e perspectivas 

de engajamento em ações que envolvam a sociedade, em curto, médio ou longo prazos; o projeto deve 

integrar os conhecimentos dos componentes curriculares do curso. 

 

É necessário que o aluno seja estimulado a pesquisar sobre a realidade que o cerca, de modo a propor 

soluções em situações-problema envolvendo a área de atividade, ampliando-se para o mundo do 

trabalho, conforme o nível de maturidade dos educandos. 

 

Sugere-se, como EVIDÊNCIAS DE DESEMPENHO (produto de entrega para avaliação): 



 

 

 

 

 

 

 

 

16  
 

 

• Protótipo de ambiente digital para comercialização de produtos e/ou serviços; 

• Propostas Comerciais de diferentes Segmentos de Mercado; 

• entre outros. 

Bases Tecnológicas 

 

Projeto - estrutura e características 

• Apresentação geral; 

• Introdução / Escopo; 

• Equipe; 

• Justificativa/Contexto; 

• Objetivos: 

✓ Geral; 

✓ Específicos. 

• Resultados esperados; 

• Público-alvo; 

• Estratégia: 

✓ Atividades previstas; 

✓ Etapas de execução; 

✓ Plano operacional. 

• Metodologia; 

• Recursos necessários – humanos, materiais, condições gerais de executar o trabalho; 

• Cronograma de execução; 

• Controle e avaliação; 

• Documentação/Registro. 

 

Estruturação do Projeto 

• Experimentação e reconhecimento: 

✓ Investigação do espaço proposto para estudo; 

✓ Enumeração das hipóteses: 

o identificar problemas ou variáveis de investigação na área de Vendas em 

Redes Sociais. 

• Execução: 

✓ Alternativas de organização: 

o Propostas de condução do trabalho; 

o Diário de bordo (manual ou eletrônico). 

✓ Divisão: 

o Formação de grupos de trabalho; 

o Composição de equipe e designação de papéis/funções para o 

desenvolvimento do projeto (exemplos: gestor geral do projeto; 

secretário/documentador do projeto; pesquisador/explorador de novas ideias; 

mediador das discussões e ações; controlador de tempos e prazos; supervisor 

de qualidade); 

• Prototipação: 

✓ Desenvolvimento de propostas das ações transformadoras: 

o Soluções para os problemas levantados. 

✓ Organização dos trabalhos de pesquisa em formato-padrão estabelecido com a turma: 

o Plano de Ação no Atendimento ao Cliente; 
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o Plano Descritor de Procedimentos Comerciais; 

o Boas Práticas em Redes Sociais; 

o entre outros. 

✓ Ferramentas: 

o Método de Análise e Solução de Problemas; 

o Ciclo PDCA; 

o Outras. 

✓ Propostas das ações interventoras: 

o Roteiro de Atendimento nos processos de comercialização de produtos e 

serviços em redes sociais. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática 

Profissional 
40 Total  40 Horas-aula 
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INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 

As instalações e equipamentos a serem utilizados no curso de MARKETING DIGITAL E 

VENDAS EM REDES SOCIAIS estão detalhados a seguir. 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  

Descrição da Prática 

Componente curricular Marketing Digital 

Propõe-se aulas em que os alunos acessem redes sociais e portais de compra e venda de produtos, 

criação e edição de peças de comunicação, entre outras atividades afins. 

 

Componente curricular Vendas em Redes Sociais 

O aluno deverá desenvolver propostas comerciais lavradas em planilhas e documentos, com elementos 

de venda. 

 

Componente curricular Informática Aplicada ao Marketing 

Sugere-se o desenvolvimento de peças de comunicação, elaboração de logotipos e comunicação visual, 

edição de vídeos entre outras atividades afins. 

 

Componente curricular Projeto Integrador 

Por desenvolver a interdisciplinaridade, este componente curricular deverá ser orientado a pesquisas 

avançadas na web, sob parâmetros estabelecidos, no contexto de intervenção no espaço (mundo) e no 

tempo (história). Complementa-se com o autoconhecimento e desenvolvimento de projetos de vida e de 

sociedade, ficando a cargo do professor a utilização dos espaços escolares além do Laboratório de 

Informática. 

 

É necessário que o aluno seja estimulado a pesquisar sobre a realidade que o cerca, de modo a propor 

soluções em situações-problema envolvendo temas como “Escola e moradia como ambientes de 

aprendizagem”, “Ação Comunitária – Contextualização Regional” e “Vida e Sociedade – Mundo do 

Trabalho – Plano de carreira”, a fim de que sejam desenvolvidas sua capacidade de argumentação e 

características empreendedoras. 

Estrutura física 

Utilização 

Laboratório de informática com plataforma PC, equipado com interfaces digitais 

para editoração gráfica e recursos áudio visuais que auxiliam as práticas didático-

pedagógicas comuns. Utilizam aplicativos informatizados. OBSERVAÇÃO 

IMPORTANTE: O laboratório pode ser compartilhado com habilitações 

correlatas.  

Área útil 60,00 m², com pé direito de até 3,0 m. 
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Descrição 

física 

O ambiente configura como um laboratório de Informática equipado com recursos 

audiovisuais, periféricos específicos, acesso à internet; a área do espaço, deve 

ser igual ou superior a 60,00 m2; pé direito de até 3,0m; o piso deve ser resistente 

e lavável; a temperatura deve ser controlada por meio de condicionadores de ar; 

janelas amplas para boa iluminação e aeração; a tubulação elétrica deve ser 

visível; a tubulação de rede deve ser visível e devidamente identificada.  

Instalações 

24 pontos de internet/rede; 30 pontos de energia 110V; 03 pontos de energia 
220V; bancada para acomodar os 21 computadores e periféricos (100x80cm por 
computador) 

• Pontos de internet (RJ‐45); pontos de energia 110V. 

• O ambiente deve ter a iluminação controlada; devem ser utilizadas 
lâmpadas fluorescentes tubulares de 6500K, a sala deve ser equipada 
com cortinas blackout que impedem qualquer tipo de iluminação natural. 

Mobiliário e acessórios 

Quantidade Identificação 

21 Mesa para computador 1,00 x 0,70 m 

01 Conjunto de mesa e cadeira para professor 

21 Cadeira giratória, concha dupla 

01 Quadro branco – 4,00 x 1,20 m 

Equipamentos 

Quantidade Identificação 

21  Microcomputadores - Processador com mínimo 4 núcleos de tecnologia com 
mínimo 4 threads; frequência do clock deverá ser no mínimo de 3,7 GHz ou 
superior, sem overclock; Memória cache (L2) de no mínimo 8 MB; Arquitetura 
com suporte a 32 / 64 bits; Processador compatível com padrão ACPI – Interface 
Avançada de Configuração e Energia (redução de consumo). DirectX 11 ou 
superior e OpenGL 4.2 ou superior; Velocidade de barramento 8GT/s DMI3 ou 
superior;  
 
- PLACA MÃE: Suportar integralmente as características do processador, da 
memória RAM e do disco rígido especificado; Possuir Chip TPM – Micro 
controlador com poder de armazenar com segurança os artefatos usados para 
autenticar a plataforma, incluir senhas, certificados ou chaves de criptografia, 6 
portas USB (Universal Serial Bus), sendo no mínimo 2 portas versão 3.0 frontais 
e 2 portas versão 3.0 traseiras, não sendo aceito através de adaptadores; 
Controlador de som estéreo com conector Combo Jack (UAJ), ou conectores line-
in, mic-in e line-out; A placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do 
microcomputador; Suporte ACPI (Interface Avançada de Configuração e Energia) 
que fornece um padrão aberto para a configuração de dispositivos e 
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gerenciamento de energia pelo sistema operacional. Deverá ter opção de boot 
pela rede local e pela porta USB. Todos os periféricos devem ser internos ao 
gabinete; BIOS, no idioma português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em 
conformidade com a especificação UEFI (www.uefi.org). O fabricante deverá 
comprovar a compatibilidade com o padrão UEFI através do site 
(www.uefi.org/members), na categoria Membership, na categoria Promoter. A 
placa mãe deverá possuir o número de série do microcomputador registrado na 
BIOS. Deverá possuir campo que possa ser editado para inserção de número de 
patrimônio ou tombo, captável por aplicação de inventário. Capacidade de 
proteção contra gravação, realizada por software (senha de proteção contra 
gravação na BIOS) ou Hardware (jumper). Capacidade de habilitar e desabilitar 
USB através da BIOS. Regime OEM desenvolvido para o equipamento. Possui 1 
porta VGA, será aceito através de adaptador. 
 
- MEMÓRIA: Memórias DDR4 ou superior, com frequência de comunicação com 
o barramento de no mínimo, 2400MHZ e com suporte e tecnologia “dual channel”; 
no mínimo 16 GB de memória RAM. Expansível até 32 GB ou superior. 
 
- CONTROLADOR DE REDE: Adaptador de rede integrado on-board; deve 
possuir conector RJ45 fêmea; deve possuir interface padrão Ethernet de 
10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex; Capacidade de boot remoto pela 
placa de rede (Wake on Lan). 
 
- CONTROLADOR DE VIDEO: Controladora de vídeo off board no mínimo 4 GB 
de memória. Possuir aceleração gráfica de vídeos em alta definição (HD) e 
suporte a Microsoft DirectX.12 ou compatível e OpnelGL4 ou compatível. 
 
- ARMAZENAMENTO: Uma unidade de disco rígido interna com padrão SATA 
com 1TB de capacidade mínima de armazenamento. Uma unidade de disco em 
estado sólido (SSD) com 480 GB de capacidade mínima de armazenamento. 
 
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Bivolt com chaveamento automático e com 
potência de 210 watts no mínimo, devendo ser suficientes para suportar a 
máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos. Após a 
configuração completa, o equipamento deve utilizar apenas uma tomada da rede 
elétrica. Deve ser fornecidos cabos de tomadas no padrão novo (fêmea – NBR 
14136). Eficiência da fonte deve ser no mínimo 90%. 
 
- TECLADO: Do tipo estendido com, no mínimo, 104 teclas e compatível com o 
padrão ABNT2 (Português Brasil); Teclas Windows Logo (acesso ao menu 
Iniciar) e aplicação (acesso menu atalhos; equivale ao botão direito do mouse); 
Regulagens de altura e inclinação do teclado; Conexão USB, sem uso de 
adaptadores; Bloco numérico separado das demais teclas; Não possuir teclas ou 
botões de atalho de controle de energia tais como desligamento, hibernação e 
espera; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 
podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; Do mesmo 
fabricante e da cor predominante do gabinete do equipamento.   
  
- MOUSE: Tecnologia óptica; Resolução de no mínimo, 400 dpi; Dois botões e 
botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio, com 

http://www.uefi.org/
http://www.uefi.org/members
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conector USB, sem uso de adaptadores; Mouse pad com superfície adequada 
para utilização com mouse óptico; Do mesmo fabricante e da cor predominante 
do gabinete do equipamento. 
 
- GABINETE: Gabinete padrão MFF (Micro Form Factor) já pronto para ser 
utilizado tanto na posição horizontal como na posição vertical sem comprometer 
os componentes internos e o funcionamento do computador. Deve suportar o 
peso do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Possuir, no 
mínimo duas portas USB 3.0, entrada para microfone e saída para fone de ouvido 
na parte frontal do gabinete; Botões de liga/desliga e luzes de indicação de 
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (Power ON) na parte 
frontal do gabinete; Alto falantes integrado, com capacidade de reproduzir os 
sons de alerta gerados pelo sistema operacional e alarmes gerados por 
problemas de inicialização; Permitir a abertura e o fechamento do próprio 
gabinete, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Será aceito parafuso 
recartilhado. Suportes de Gabinete MFF: Deverá acompanhar suporte VESA 
para prender o gabinete / CPU ao monitor.   
 
- MONITOR DE VIDEO: Tela de matriz ativa TFT/IPS com área visível mínima 
de 22 polegadas na diagonal e formato de tela Widescreen; Resolução mínima 
de 1920 x 1080 pixels e frequência de atualização de no mínimo, 60Hz; Relação 
de contraste de 1000:1 ou superior, capacidade de brilho de no mínimo, 250nits 
(cd/m2); Fonte de alimentação interna comutável automaticamente de 110v a 
240v; Ajuste de inclinação da tela, na base e ajuste de altura; Deverão ser 
fornecidos todos os cabos em Y e acessórios necessários para ligar o monitor 
em qualquer das interfaces (VGA, DP ou HDMI) da controladora de vídeo do 
microcomputador; Do mesmo fabricante e da cor predominante do gabinete do 
equipamento. O monitor deve estar em conformidade com a norma TCO e 
Energy Star. 
 
 - SISTEMA OPERACIONAL: Os equipamentos deverão ser entregue com o 
sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou superior, no 
idioma Português Brasil; Os equipamentos deverão ser entregues com licenças 
de Microsoft OFFICE 2016 e deverá possuir no mínimo Excel, Word, e Power 
Point com corretor ortográfico no idioma: Português Brasil; Deverão estar 
instalados e atualizados todos os drivers da placa mãe, das controladoras, dos 
adaptadores e outros dispositivos necessários para a instalação, configuração e 
operação do equipamento no Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou 
superior, no idioma Português Brasil; Deve ser permitidos instalar software 
necessário para aplicações especifica, conforme necessidade; Deve ser 
fornecidas licença para uso do programa remoto conforme necessidade. Os 
equipamentos deverão vir com conta de Administrador ativa com senha que será 
definida pelo contratante. 

1 Nobreak 700va (mínimo) 

2 Condicionador de ar (mínimo 24.000 Btus) 

1 
Projetor de multimídia (mínimo 3.000 lumens); ou Projetor Interativo; ou SMART 
TV LED 70” ou superior 
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Infraestrutura para laboratórios em redes 

Quantidade Identificação 

1 Servidor de rede (atendimento para 21 máquinas) 

1 Switch – (24 portas não gerenciável – 10/100/1000) 

1 No break – (1kva – no mínimo) 

1 Rack 19” com no mínimo 5U´s de altura (para parede) 

21 Cabos PATCH CORD de Rede RJ45 (de acordo com os laboratórios) 

Observação: Rede elétrica/logica – Projeto especifico para os vários tipos de ambientes: (Conduletes, 
Cabo par trançado, Organizador de cabos, Conector RJ-45 etc.) 

Softwares 

Quantidade Identificação 

21 Windows ou Linux 

21 Edge ou Chrome ou Firefox ou Safari 

21 Microsoft Office ou Open Office 

21 Google Docs, Microsoft Office online 

21 Adobe Creative Suite – Master Cllection - última versão 

21 Corel Draw Graphics Suite - última versão 

21 Corel Painter - última versão 
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PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

Os docentes que irão atuar no Curso de MARKETING DIGITAL E VENDAS EM REDES 

SOCIAIS serão aqueles com graduação (Tecnólogo, Bacharel ou Licenciado) na(s) área(s) 

de Administração, Marketing, Gestão e Informática. 


