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Plano de Curso nº 206      aprovado pela portaria Cetec nº 133    de 04/10/2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: André Luís dos Santos 

 

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

 

Planejam, organizam, coordenam e operacionalizam as atividades administrativas. 

Realizam atividades em recursos humanos. 

Desenvolvem comportamentos éticos profissionais. 

Desenvolvem formas de comunicação adequada ao exercício profissional e ao mercado 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manter-se atualizado com relação às novas 

linguagens e a novos programas de 

computador. 

 

 

 

 

Selecionar equipamentos e acessórios 

utilizáveis nas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisar novas ferramentas e aplicativos 

de informática para a área Administrativa. 

Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Administrativa.  

 

 

Utilizar equipamentos, acessórios e 

sistemas operacionais específicos para a 

área Administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos de equipamentos de processamento 

de informações. 

 

 

 

 

 

Fundamentos do Sistema Operacional Windons e 

dos aplicativos do Pacote Office:  

Processadores de texto:  

o formatação básica;  

o organogramas;  

o desenhos;  

o figuras;  

o mala direta;  

o etiquetas  

Planilhas eletrônicas:  

o formatação;  

o fórmulas;  

o funções;  

o gráficos  

Elaboração de slides e técnicas de apresentação em 

Power Point;  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

Identificar e operar sistemas gerenciadores 

de Banco de Dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar e classificar informações da 

área por meio eletrônico. 

 

 

Gerenciar o armazenamento de arquivos 

de diversos tipos por meio do sistema 

operacional.  

 

 

 

 

 

Selecionar programas de aplicação a partir 

da avaliação das necessidades do usuário.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

Operar sistemas operacionais básicos.  

Operar banco de dados utilizando planilhas 

eletrônicas, arquivos de textos e tabelas 

dinâmicas.  

 Alimentar e organizar banco de dados de 

clientes da área Administrativa.  

Selecionar técnicas para elaborar planilhas 

eletrônicas.  

 

 

 

 

 

Elaborar relatórios.  

Utilizar a Internet como fonte de pesquisa.   

 

 

Construir um blog organizacional.  

Gerenciar redes sociais com perfil 

corporativo.  

Identificar programas de gerenciamento.  

Utilizar programas de gerenciamento para 

o controle de produtos.  

 

 

Identificar sistemas operacionais, softwares 

e aplicativos úteis para a área de 

Administração.    
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Banco de dados  

Gerenciamento de atividades da área Administrativa:  

noções de alimentação de informações e sistemas;  

relatórios da área Administrativa:  

o organização;  

o seleção;  

o análise dos dados;  

o elaboração;  

o apresentação  

 

 

 

 

 Validação das informações advindas da Internet:  

elementos para construção de um blog  

 

 

Gerenciamento eletrônico das informações, 

atividades e arquivos.  

 

 

 

 

 

 

Noções de rede e sua eficiência operacional  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                               Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 

informática para a área Administrativa. 

 Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Administrativa.  

Fundamentos de equipamentos de processamento de 

informações. 

Aulas expositivas e práticas 
sobre fundamentos de 
processamento de 
informações. 

 
11 / 02 a 23 / 02 

Utilizar equipamentos, acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a área 
Administrativa. 

Fundamentos do Sistema Operacional Windows e dos 

aplicativos do Pacote Office:  

Elaboração de slides e técnicas de apresentação em 

Power Point;  

Aulas práticas sobre sistemas 
Operacionais, Pacote Office: 
Power Point. 

 
24 / 02 a 02 / 03 

Utilizar equipamentos, acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a área 
Administrativa. 

 Elaboração de slides e técnicas de apresentação em 

Power Point;  

 

Aulas expositivas com 
exercícios práticos utilizando 
o Power Point. 

 
03 / 03 a 24 / 03 

Utilizar equipamentos, acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a área 
Administrativa. 

 Processadores de texto:  

o formatação básica;  

o organogramas;  

o desenhos; 

Aulas expositivas e práticas 
Microsoft Word.  

 
25 / 03 a 14 / 04 

Utilizar equipamentos, acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a área 
Administrativa. 

o figuras;  

o mala direta;  

o etiquetas 

Aulas práticas com exercícios 
de fixação com figuras, mala 
direta e etiquetas. Avaliação 
Prática. 

 
15 / 04 a 28 / 04 

Utilizar equipamentos, acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a área 
Administrativa. 

Planilhas eletrônicas:  

o formatação;  

o fórmulas;   

 

Aulas expositivas e práticas 
Planilhas eletrônicas. 

 
29 / 04 a 12 / 05 
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Utilizar equipamentos, acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a área 
Administrativa. 

o funções;  

o gráficos; 

Aulas expositivas e práticas 
funções e gráficos. 

 
13 / 05 a 29 / 05 

Operar sistemas operacionais básicos.  

Operar banco de dados utilizando planilhas 

eletrônicas, arquivos de textos e tabelas 

dinâmicas.  

Alimentar e organizar banco de dados de 

clientes da área Administrativa.  

Selecionar técnicas para elaborar planilhas 

eletrônicas.  

Banco de dados  

Gerenciamento de atividades da área Administrativa:  

Noções de alimentação de informações e sistemas;  

Relatórios da área Administrativa:  

o organização;  

o seleção;  

o análise dos dados;  

o elaboração;  

o apresentação  

Aulas práticas com exercícios 
de fixação criando banco de 
dados. 
Avaliação prática em grupo. 

 
30 / 05 a 12 / 06 

Elaborar relatórios.  

Utilizar a Internet como fonte de pesquisa.   

Validação das informações advindas da Internet:  

elementos para construção de um blog. 

Aulas práticas com 
construção de Blogs. 

 
13 / 06 a 19 / 06 

Construir um blog organizacional.  

Gerenciar redes sociais com perfil 

corporativo.  

Identificar programas de gerenciamento.  

Utilizar programas de gerenciamento para o 

controle de produtos.  

Gerenciamento eletrônico das informações, atividades e 

arquivos. 

 

Aulas expositivas e práticas 
gerenciamento de 
informações redes sociais 
com perfil corporativo. 
Avaliação Prática. 

 
20 / 06 a 30 / 06 

Identificar sistemas operacionais, softwares e 

aplicativos úteis para a área de 

Administração.    

Noções de rede e sua eficiência operacional  

 

Aulas expositivas com 
exercícios práticos sobre 
redes de computadores. 

01 / 07 a 06 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Manter-se atualizado com relação 

às novas linguagens e a novos 

programas de computador. 

 

 

 

 

 

Selecionar equipamentos e 

acessórios utilizáveis nas 

atividades. 

 

 

 

 

Identificar e operar sistemas 

gerenciadores de Banco de Dados. 

 

 

 

 

Selecionar e classificar informações 

da área por meio eletrônico. 

 

 

 

Avaliação Prática,  

Trabalho Individual, 

Avaliação Teórica, 

Participação, 

Pontualidade, 

Resolução Problemas, 

Pesquisas em grupo. 

 

Avaliação Prática,  

Trabalho Individual, 

Avaliação Teórica, 

Participação, 

Pontualidade, 

Resolução Problemas. 

 

Avaliação Prática,  

Trabalho Individual, 

Participação, 

Pontualidade, 

Resolução Problemas. 

 

Avaliação Prática,  

Avaliação Teórica, 

Participação, 

Pontualidade, 

Resolução Problemas. 

Clareza, coerência, precisão, rapidez, 

criticidade. 

 

 

 

 

 

 

Clareza, coerência, precisão, rapidez, 

viabilidade, senso crítico, 

aplicabilidade. 

 

 

 

 

Clareza, coerência, precisão, rapidez, 

viabilidade, senso crítico, 

aplicabilidade. 

 

 

 

Clareza, coerência, precisão, rapidez, 

aplicabilidade. 

 

 

 

Organizar e identificar novas 

linguagens e novos programas de 

forma clara e segura. 

 

 

 

 

 

Domínio nas técnicas de criação de 

apresentações baseado nos modelos 

propostos. 

 

 

 

 

Domínio nas técnicas organizacionais 

de um ambiente de banco de dados, 

criação e utilização dos modelos 

propostos. 

 

 

Domínio das técnicas de classificação 

e interpretação de informações nos 

meios eletrônicos. 
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Gerenciar o armazenamento de 

arquivos de diversos tipos por meio 

do sistema operacional.  

 

 

 

 

Selecionar programas de aplicação 

a partir da avaliação das 

necessidades do usuário. 

 

Avaliação Prática,  

Trabalho Individual, 

Avaliação Teórica, 

Participação, 

Pontualidade, 

Resolução Problemas. 

 

Avaliação Prática,  

Avaliação Teórica, 

Participação, 

Pontualidade, 

Resolução Problemas. 

 

Clareza, coerência, precisão, rapidez, 

viabilidade, senso crítico, 

aplicabilidade. 

 

 

 

 

Clareza, precisão, rapidez, viabilidade, 

senso crítico, aplicabilidade. 

 

Gerenciar e organizar o 

armazenamento de diversos tipos de 

arquivos conforme modelos propostos. 

 

 

 

 

Organizar e selecionar programas para 

uso na administração a partir das 

necessidades do usuário. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

  
 
 

  
X X 

Março 

  
X 
 

X 
   

Abril 

  
 
 

X X 
 

X 

Maio 

  
X 
 

   
X 

Junho 

  
X 
 

X X 
 

X 

Julho 

  
 
 

X X 
  

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila elaborada pelo professor; 
 
Recursos Áudio Visuais; 
 
Laboratório de Informática com acesso a Internet. 

 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 
16 e 17/04 - Visita técnica - Delfinópolis - vale do céu. 
 
24/04 - Aniversário da escola - 92 anos. 
 
25/04 - Palestra com convidado especial. 
 
16/05 - Visita técnica Volkswagen - São Carlos. 
 
24/06 - Festa junina. 
 
Junho - 4º Mostra dos trabalhos de Conclusão de Curso (quadra esportiva). 

 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades de 
utilização de editores de textos, planilhas eletrônicas, banco de dados, gerenciamento de redes sociais 
com perfil corporativo e criação de Blogs, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo 
intervenções imediatas na reorientação da aprendizagem individualizada. 

 

 

IX – Identificação: 

 

Nome do professor: André Luís dos Santos 

 

Assinatura:                                                                                            Data: 11/02/2016 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

     Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 22 de Fevereiro de 2016. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    
 

 
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 206 aprovado pela portaria Cetec nº 133 de 04/10/2012. 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo 

Componente Curricular: Cálculos Financeiros 

Módulo: I C. H. Semanal: 5.0 h.a. 

Professor: Eduardo Moscardini Souza 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Atribuições: 
Utilizar a matemática financeira na análise de recursos oferecidos ou obtidos.  
 
Atividades: 
Elaborar cálculos de juros simples e juros compostos.  

Aplicar taxas de juros praticadas no mercado financeiro.  

Efetuar lançamentos financeiros.  

Elaborar planilhas com índices e taxas financeiras.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Cálculos Financeiros                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar políticas e informações financeiras 
nas organizações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar a importância da Administração 
Financeira na gestão de uma organização 
com ou sem finalidade lucrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
1.2 
1.3 
 
1.4 
 
1.5 
 
1.6 
 
 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Utilizar índices, taxas, porcentagens, 
descontos, acréscimos e juros.  
1.2. Elaborar cálculos de operações financeiras.  
1.3. Caracterizar o sistema, os objetivos e a 
amplitude no planejamento financeiro.  
1.4. Coletar informações para o planejamento 
financeiro.  
1.5. Manusear calculadoras convencionais, 
científicas e financeiras nos cálculos.  
1.6. Calcular valores, utilizando-se de 
calculadoras financeiras ou de planilhas de 
cálculos (Excel).  
 
Aplicar os conceitos e fundamentos da 
Administração Financeira na gestão 
organizacional pública, privada ou do terceiro 
setor.  
Interpretar a composição dos juros para a gestão 
financeira da organização. 
  
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática Básica:  

 expressões numéricas;  

 regra de sinais;  

 operações com decimais e frações;  

 operações básicas e operações 
inversas;  

 operações financeiras:  
o razão, proporção, regra da 

sociedade;  
o regra de três simples e 

composta; 
o conversão de moedas câmbio  

 
Conceitos fundamentais:  

 introdução;  

 regimes de capitalização;  

 juros, lucros, taxas e spreads;  

 distinção entre capitalização 
composta e capitalização simples  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar o mercado financeiro e identificar 
os melhores índices de pagamentos, 
investimentos ou empréstimos para a 
gestão financeira da organização.  
 

3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 

Coletar e elaborar planilha com índices e taxas 
financeiras para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do mercado financeiro 
sobre os melhores índices de pagamentos, 
investimentos ou empréstimos.  
Aplicar procedimentos de negociação financeira 
no desconto de pagamentos.   
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

Modelos de capitalização simples:  

 abordagem geral;  

 juros simples;  

 homogeneização entre a taxa e o 
prazo de capitalização;  

 juros simples diários;  

 montante, capital acumulado ou 
valor futuro (F);  

 valor atual ou valor presente;  

 operações de desconto simples;  

 taxa efetiva de desconto (ou de 
empréstimo);  

 reciprocidade bancária;  

 reciprocidade durante o período de 
empréstimo;  

 reciprocidade exigida 
antecipadamente;  

 método hamburguês para o cálculo 
dos juros simples: contas cheques 
especiais  

 saldo (capital) médio e outros 
parâmetros médios no mercado 
financeiro;  

 saldo (capital) médio;  

 equivalência de capitais em regime 
de juros simples  

 
Modelos de capitalização composta – 
montante, capital acumulado ou valor futuro 
(F):  

 juros compostos (J);  

 valor atual ou valor presente (P) na 
capitalização composta;  
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 equivalência entre taxas de juros;  

 taxa efetiva e taxa nominal;  

 equivalência entre a taxa efetiva e a 
taxa nominal;  

 taxa instantânea de rendimento;  

 operações de desconto composto;  

 desconto composto racional (DR);  

 desconto composto comercial (DC);  

 equivalência de capitais em regime 
de juros compostos;  

 série de pagamentos;  

 inflação, índices de preços e 
correção monetária;  

 abordagem geral;  

 sistemática da correção monetária;  

 homogeneização de fluxos 
monetários utilizando-se índices de 
preços;  

 títulos governamentais e 
indexadores financeiros;  

 breve histórico;  

 títulos governamentais e Preço 
Unitário (PU) de venda;  

 indexadores financeiros;  

 análise de investimentos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Cálculos Financeiros                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar índices, taxas, 
porcentagens, descontos, 
acréscimos e juros.  
Elaborar cálculos de operações 
financeiras.  
Caracterizar o sistema, os 
objetivos e a amplitude no 
planejamento financeiro. 
Coletar informações para o 
planejamento financeiro.  
Manusear calculadoras 
convencionais, científicas e 
financeiras nos cálculos.  
Calcular valores, utilizando-se 
de calculadoras financeiras ou 
de planilhas de cálculos 
(Excel).  

Matemática Básica:  

 expressões numéricas;  

 regra de sinais;  

 operações com decimais e 
frações;  

 operações básicas e 
operações inversas;  

 operações financeiras:  
o razão, proporção, regra 

da sociedade;  
o regra de três simples e 

composta; 
o conversão de moedas 

câmbio  
 

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 

11/02 a 26/02 

Aplicar os conceitos e 
fundamentos da Administração 
Financeira na gestão 
organizacional pública, privada 
ou do terceiro setor.  
Interpretar a composição dos 
juros para a gestão financeira 
da organização. 
 

Conceitos fundamentais:  

 introdução;  

 regimes de capitalização;  

 juros, lucros, taxas e 
spreads;  

 distinção entre 
capitalização composta e 
capitalização simples  

 

Aulas expositivas. 
Aulas práticas, trabalhos e exercícios teóricos e 
práticos. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 29/02 a 10/03 
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Coletar e elaborar planilha com 
índices e taxas financeiras 
para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do 
mercado financeiro sobre os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos.  
Aplicar procedimentos de 
negociação financeira no 
desconto de pagamentos. 

Modelos de capitalização simples:  

 abordagem geral;  

 juros simples;  

 homogeneização entre a 
taxa e o prazo de 
capitalização;  

 juros simples diários;  

 montante, capital 
acumulado ou valor futuro 
(F);  

 valor atual ou valor 
presente;  

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Atividades em duplas. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 

14/03 a 25/03 

Coletar e elaborar planilha com 
índices e taxas financeiras 
para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do 
mercado financeiro sobre os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos.  
Aplicar procedimentos de 
negociação financeira no 
desconto de pagamentos. 

Modelos de capitalização simples:  

 operações de desconto 
simples;  

 taxa efetiva de desconto 
(ou de empréstimo);  

 reciprocidade bancária;  

 reciprocidade durante o 
período de empréstimo;  

 reciprocidade exigida 
antecipadamente;  

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Atividades em duplas. 
Avaliação prática. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 

28/03 a 08/04 
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Coletar e elaborar planilha com 
índices e taxas financeiras 
para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do 
mercado financeiro sobre os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos.  
Aplicar procedimentos de 
negociação financeira no 
desconto de pagamentos. 

Modelos de capitalização simples:  

 método hamburguês para 
o cálculo dos juros 
simples: contas cheques 
especiais  

 saldo (capital) médio e 
outros parâmetros médios 
no mercado financeiro;  

 saldo (capital) médio;  

 equivalência de capitais 
em regime de juros 
simples  

 

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Atividades em duplas. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 

11/04 a 22/04 

Coletar e elaborar planilha com 
índices e taxas financeiras 
para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do 
mercado financeiro sobre os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos.  
Aplicar procedimentos de 
negociação financeira no 
desconto de pagamentos. 

Modelos de capitalização 
composta – montante, capital 
acumulado ou valor futuro (F):  

 juros compostos (J);  

 valor atual ou valor 
presente (P) na 
capitalização composta;  

 equivalência entre taxas 
de juros;  

 taxa efetiva e taxa 
nominal;  

 equivalência entre a taxa 
efetiva e a taxa nominal; 

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Atividades em duplas. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 

25/04 a 06/05 
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Coletar e elaborar planilha com 
índices e taxas financeiras 
para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do 
mercado financeiro sobre os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos.  
Aplicar procedimentos de 
negociação financeira no 
desconto de pagamentos. 

Modelos de capitalização 
composta – montante, capital 
acumulado ou valor futuro (F):  

 taxa instantânea de 
rendimento;  

 operações de desconto 
composto;  

 desconto composto 
racional (DR);  

 desconto composto 
comercial (DC);  

 equivalência de capitais 
em regime de juros 
compostos;  

 série de pagamentos;  

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Atividades em duplas. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 

09/05 a 20/05 

Coletar e elaborar planilha com 
índices e taxas financeiras 
para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do 
mercado financeiro sobre os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos.  
Aplicar procedimentos de 
negociação financeira no 
desconto de pagamentos. 

Modelos de capitalização 
composta – montante, capital 
acumulado ou valor futuro (F):  

 inflação, índices de preços 
e correção monetária;  

 abordagem geral;  

 sistemática da correção 
monetária;  

 homogeneização de fluxos 
monetários utilizando-se 
índices de preços;  

 títulos governamentais e 
indexadores financeiros;  

 breve histórico;  

 títulos governamentais e 
Preço Unitário (PU) de 
venda;  

 indexadores financeiros;  

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Atividades em duplas. 
Avaliação prática. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 

23/05 a 01/07 
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Coletar e elaborar planilha com 
índices e taxas financeiras 
para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do 
mercado financeiro sobre os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos.  
Aplicar procedimentos de 
negociação financeira no 
desconto de pagamentos. 

Modelos de capitalização 
composta – montante, capital 
acumulado ou valor futuro (F):  
  

 análise de investimentos 

 

 
02/07 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar políticas e informações 
financeiras nas organizações.  
 
 
 
Identificar a importância da 
Administração Financeira na gestão 
de uma organização com ou sem 
finalidade lucrativa.  
 
 
 
Analisar o mercado financeiro e 
identificar os melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos para a gestão 
financeira da organização.  

Participação nas aulas, realização das 
atividades teóricas e práticas 
propostas, avaliação prática.  

 
 
Participação nas aulas, realização das 
atividades teóricas e práticas 
propostas, avaliação prática. 
 
 
 
 
Participação nas aulas, realização das 
atividades teóricas e práticas 
propostas, avaliação prática. 

Percepção, resolução de problemas, 
cálculo, capacidade de trabalhar em 
equipes/duplas. 
 
 
Percepção, resolução de problemas, 
cálculo, capacidade de trabalhar em 
equipes/duplas. 
 
 
 
 
Percepção, resolução de problemas, 
cálculo, capacidade de trabalhar em 
equipes/duplas. 
 

Desempenho prático que evidencie a 
capacidade de analisar políticas e 
informações financeiras das 
organizações. 
 
Desempenho prático que evidencie 
sendo crítico ao avaliar a importância 
da Administração Financeira na gestão 
das organizações. 
 
 
 
Desempenho prático que evidencie 
capacidade de análise e identificação 
de melhores oportunidades financeiras 
para as organizações. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
 

  
X X 

Março 
 
 
 

 
X 

  

Abril 
 
 
 X 

  
X 

Maio 
 
 
 

 
X 

 
X 

Junho 
 
 
 X 

   

Julho 
 
 
 

   
X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Gitman, Lawrence J. Princípios da Administração Financeira. 12ª Ed. Editora Pearson Education, 2010. 
Neto, Alexandre Assaf. Finanças Corporativas e Valor. 7ª Edição. Editora Atlas, 2014. 
Jornais, revistas, livros especializados no assunto. 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Projeto Interdisciplinar: Plano de Negócios. 
 
16 e 17/04 – Visita técnica Vale do Céu - Delfinópolis 
24/04 – Aniversário da Escola – 92 anos 
25/04 – Palestra em comemoração pelo Dia do Contabilista 
Maio/2016 (data a definir) – Visita Técnica Volkswagen – São Carlos 
24/06 – Festa Junina 
Junho/2016 (data a definir) – 4ª mostra de Trabalhos de Conclusão de Curso 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos com recursos e metodologias diferenciados, através de  
revisões de conteúdo, correções de atividades realizadas em sala, trabalhos, avaliações, esclarecimentos 
de dúvidas, utilização do e-mail para realização de atividades de reforço, constituindo intervenções 
imediatas na reorientação da aprendizagem individualizada. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Eduardo Moscardini Souza. 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016. 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

     Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 22 de Fevereiro de 2016. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 
 
 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  206 aprovado pela portaria Cetec nº 133  de  04/10/2012 

ETEC Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Componente Curricular: ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Silvio Donizete de Freitas 

 

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

 Executar atividades de planejamento, captação, seleção e organização dos Recursos Humanos.  

 Assessorar na estrutura e no funcionamento da empresa com base na sua meta e nos seus 
objetivos.  

 Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar técnicas e 
tendências).  

 Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas, visando à definição dos 
parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades.  

 Agir com ética profissional.  

 Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada à área Administrativa. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                              Módulo:  I 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 

3. 
 

 
 
 
 
 
4. 

1. Analisar o Código de Defesa do Consumidor, 
a legislação trabalhista, do trabalho voluntário, 
regras e regulamentos organizacionais.  
(ética na utilização dos códigos de defesa, 
direitos, legislação e voluntariado).  
 
2. Avaliar procedimentos adequados a fim de 
promover a imagem organizacional.  
(ética das relações institucionais, compreender a 
instituição, estar de acordo com a imagem 
institucional, “vestir a camisa”).  
 
3. Pesquisar as técnicas e métodos de trabalho 
em equipe, valorizando a cooperação, a 
iniciativa, ética e autonomia no desempenho 
pessoal e organizacional.  
(ética das relações do trabalho em equipe, 
relacionamento e comunicação).  
 
4. Analisar a importância da responsabilidade 
social e sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão.  
(ética no desenvolvimento da responsabilidade 
social, sustentabilidade e cidadania na área de 
atuação). 

 
1.1 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
2.1 
2.2 
 
2.3 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
3.3 
 
3.4 
4.1 
4.2 
 
4.3 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Aplicar a legislação trabalhista e o Código de Defesa 
do Consumidor nas relações empregador/ empregado e 
consumidor/ fornecedor.  
1.2. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e 
códigos de ética profissional.  
1.3. Aplicar legislação, incentivar e participar de programas 
de trabalho voluntário.  
2.1. Promover a imagem da organização.  
2.2. Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  
2.3. Propagar a imagem da instituição, percebendo 
ameaças e oportunidades que possam afetá-la e os 
procedimentos de controle adequados a cada situação.  
3.1. Utilizar técnicas de relações profissionais no 
atendimento ao cliente, fornecedor, parceiro, empregador 
e concorrente.  
3.2. Conduzir e/ ou coordenar equipes de trabalho.  
3.3. Valorizar e encorajar as manifestações de 
diversidades cultural e social.  
3.4. Respeitar as diferenças locais, culturais e sociais.  
4.1. Identificar e respeitar os direitos humanos.  
4.2. Desenvolver projetos (de responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área).  
4.3. Aplicar procedimentos (de responsabilidade social e/ 
ou sustentabilidade na área) corretos para descartes de 
resíduos.  
4.4. Utilizar metodologia (de responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área). 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
11. 
 
 
 
12. 
 
 
 
13. 

1. Conceito do código de Defesa do Consumidor  
2. Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
3. Normas e comportamentos referentes aos 
regulamentos organizacionais  
4. Imagem pessoal e institucional  
5. Definições de trabalhos voluntários:  
Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10;  
Lei Estadual nº 10.335/99;  
Deliberação Ceeteps nº 01/2004  
6. Definições e técnicas de trabalho em equipe, 
chefia e autonomia; atribuições e 
responsabilidades  
7. Código de ética nas empresas de 
Administração  
8. Cidadania em Administração:  
relações pessoais e do trabalho  
9. Fundamentos da ética profissional aplicados 
ao curso de Técnico em Administração:  
princípio na construção de organizações sociais 
na área de Administração  
10. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Convenções e Direitos Humanos no Brasil 
11. Diversidade cultural:  
cultura; grupo étnico; religião; vestimenta;  
alimentação 
 
12. Diversidade social: homofobia;  
bulling; drogas licitas; drogas ilícitas;  
inclusão social  
 
13. Procedimentos ecologicamente corretos para 
a área de Administração  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                             Módulo:  I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e 
Mês 

1.1. Aplicar a legislação trabalhista e o Código 
de Defesa do Consumidor nas relações 
empregador/ empregado e consumidor/ 
fornecedor.  

1. Conceito do código de Defesa do Consumidor 

 

Apresentação das Bases 
Tecnológicas / Habilidades / 
Competências / Método de 
Trabalho e Avaliação / Aula 
Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  

11/02 – 28/02 

1.2. Atuar respeitando os limites estabelecidos 
pelas leis e códigos de ética profissional 

2. Fundamentos de legislação trabalhista e Legislação 
para o Autônomo  
3. Normas e comportamentos referentes aos 
regulamentos organizacionais 

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

01/03 – 15/03 

1.3. Aplicar legislação, incentivar e participar 
de programas de trabalho voluntário 

5. Definições de trabalhos voluntários:  

 Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10;  

 Lei Estadual nº 10.335/99;  

 Deliberação Ceeteps nº 01/2004  

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

16/03 – 30/03 

2.1. Promover a imagem da organização 4. Imagem pessoal e institucional  

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

01/04 – 15/04 
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2.2. Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  

6. Definições e técnicas de trabalho em equipe, chefia e 
autonomia; atribuições e responsabilidades  
7. Código de ética nas empresas de Administração  
8. Cidadania em Administração: relações pessoais e do 
trabalho 

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

16/04 – 30/04 

2.3. Propagar a imagem da instituição, 
percebendo ameaças e oportunidades que 
possam afetá-la e os procedimentos de 
controle adequados a cada situação 

6. Definições e técnicas de trabalho em equipe, chefia e 
autonomia; atribuições e responsabilidades  
7. Código de ética nas empresas de Administração  
8. Cidadania em Administração: relações pessoais e do 
trabalho  

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

01/05 – 15/05 

3.1. Utilizar técnicas de relações profissionais 
no atendimento ao cliente, fornecedor, 
parceiro, empregador e concorrente.  
3.2. Conduzir e/ ou coordenar equipes de 
trabalho.   

9. Fundamentos da ética profissional aplicados ao curso 
de Técnico em Administração:  
princípio na construção de organizações sociais na área 
de Administração  

 

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

16/05 – 30/05 

3.3. Valorizar e encorajar as manifestações de 
diversidades cultural e social.  
3.4. Respeitar as diferenças locais, culturais e 
sociais. 

11. Diversidade cultural:  
cultura; grupo étnico; religião; vestimenta; alimentação 
 
12. Diversidade social: homofobia; bulling; drogas licitas; 
drogas ilícitas; inclusão social 

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

01/06 – 15/06 

4.1. Identificar e respeitar os direitos humanos.  
4.2. Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou sustentabilidade 
na área).  

10. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Convenções e Direitos Humanos no Brasil 

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

17/06 – 30/06 
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4.3. Aplicar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou sustentabilidade 
na área) corretos para descartes de resíduos.  
4.4. Utilizar metodologia (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área). 

13. Procedimentos ecologicamente corretos para a área 
de Administração 

Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia  
Elaboração de exercícios 
individuais e/ou em 
grupo/Interpretação de textos / 
Recuperação Continua : Exercícios 
de Fixação com trabalhos 
individuais 

20/06 – 06/07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV –Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                             Módulo:  I 
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

Competência 
 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar o Código de Defesa do Consumidor, 

a legislação trabalhista, do trabalho voluntário, 

regras e regulamentos organizacionais. (ética na 

tilização dos códigos de defesa, direitos, 

legislação e voluntariado). 

Avaliação escrita individual 
Clareza, coesão, coerência e 

precisão das informações 

Aplicação das bases teórico-

conceituais nos registros textuais, 

identificando os processos produtivos 

2. Avaliar procedimentos adequados a fim de 

promover a imagem organizacional. 

(ética das relações institucionais, compreender 

a instituição, estar de acordo com a imagem 

institucional, “vestir a camisa”). 

Trabalhos escritos individuais 

e em equipe; 

avaliação escrita individual 

Clareza, coesão, coerência, 

precisão das informações e 

capacidade de produção de textos 

escritos. 

Produção de textos coesos, coerentes 

e pertinentes às abordagens temáticas 

sugeridas. 

3. Pesquisar as técnicas e métodos de trabalho 

em equipe, valorizando a cooperação, a 

iniciativa, ética e autonomia no desempenho 

pessoal e organizacional. 

(ética das relações do trabalho em equipe, 

relacionamento e comunicação). 

Avaliação escrita individual. 

Trabalho individual e em 

equipe. 

Clareza, coesão, coerência, 

precisão das informações e 

capacidade de produção de textos 

escritos. 

Produção de textos coesos, coerentes 

e pertinentes às abordagens temáticas 

sugeridas. 

4. Analisar a importância da responsabilidade 

social e sustentabilidade na formação 

profissional e ética do cidadão. 

(ética no desenvolvimento da responsabilidade 

social, sustentabilidade e cidadania na área de 

atuação). 

Avaliação escrita individual. 

Trabalho individual e em 

equipe 

Desenvolvimento das relações 

interpessoais, capacidade de 

pesquisa e de argumentação ora 

Aplicação das bases teórico-

conceituais nos registros textuais, 

indicando os processos produtivos. 
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V –Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
   

x x 

Março 
x 
  

x x x 

Abril 
x 
 

x 
  

x 

Maio 
x 
    

x 

Junho 
x 
 

x x 
 

x 

Julho 
x 
  

x 
 

x 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Recursos Audiovisuais 
Vídeos 
Publicações Especializadas 
Páginas da WEB relacionadas à área: PROCON, TSE 
BIBLIOGRAFIA: 
LEMOS, Aecio Flavio. A administração de talentos humanos nas organizações em constantes 
mudanças. 2002 
MOREIRA, Joaquim Manhães. a etica empresarial no brasil. São Paulo:Pioneira,1999 
JUNGMANN, Ruy. A etica nos negocios: como um simples juramento pode leva-lo ao sucesso. 
Objetiva:1995 
LUCIO, Carlos Frederico .Etica empresarial. São Paulo. Alinea,1998 

Código de Defesa do Consumidor, Legislação Trabalhista e Código de Ética do Administrador. 
 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 08/03 – Dia da Mulher 

 16 e 17/04 – Visita Técnica – Delfinópolis – Vale do Céu 

 24/04 – Aniversário da Escola – 92 anos 

 Maio/16 – Visita Técnica Volkswagen – São Carlos – SP 

 24/06 – Confraternização – Festa Junina 

 Junho/16 – IV Mostra TCC Trabalho de Conclusão de Curso 
 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX–Identificação: 

Nome do professor: Silvio Donizete de Freitas 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

     Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 22 de Fevereiro de 2016. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 
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Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº        206          aprovado pela portaria Cetec nº      733 de 10/09/2015            

ETEC Dr. Júlio Cardoso  

Código: 0078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

Qualificação: Técnica de AUXILIAR ADMINISTRATIVO Módulo: I 

Componente Curricular: GESTÃO EMPRESARIAL 

C.H. Semanal: 5,0 Professor: Luciano Alves Gimenez 

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

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES 
Assessorar na estrutura e no funcionamento da empresa com base na sua meta e nos seus 
objetivos.  

Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar técnicas e 
tendências).  

Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas, visando à definição 
dos parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades.  

Aplicar diretrizes, dados e informações contidas no planejamento estratégico, tático e operacional 
das empresas.  
ÁREA DE ATIVIDADES 
Elaborar relatórios, informes e documentos para elaboração e alteração das diversas formas de 
planejamento. Participar da elaboração do plano operacional. Participar na elaboração do plano 
tático. Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas. Agir com eficiência e eficácia.  

Aplicar procedimentos voltados à gestão da qualidade com sustentabilidade.  
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular         
Componente Curricular: Gestão Empresarial                                                                                                         Módulo:  I 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

 Sintetizar a evolução histórica da 
Administração e sua aplicabilidade na 
Gestão Empresarial.  
 
 Analisar planejamento estratégico, tático, 
operacional e Plano Diretor.  
 
 Interpretar o papel e funções do 
administrador na organização.  
 
 Avaliar a importância dos procedimentos e 
das certificações de qualidade na 
organização.  
 

1.1 
 
1.2 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
2.1 
2.2 
 
 
2.3 
 
2.4 
 
2.5 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 

 Identificar os principais conceitos e evolução das 
teorias da Administração.  
 Identificar os conceitos e princípios da 
administração de acordo com as necessidades e 
objetivos organizacionais.  
Selecionar a abordagem administrativa adequada 
aos objetivos e finalidades organizacionais.  
 Identificar a cultura, filosofia e valores das 
organizações.  
 Caracterizar missão, visão e valores.  
 Identificar os diversos níveis de planejamento e 
os elementos que os compõem, buscando 
atualização e inovação.  
 Definir objetivos dos planejamentos estratégico, 
tático, operacional e Plano Diretor.  
 Aplicar as ferramentas de gestão para 
implantação do planejamento.  
 Selecionar procedimentos para implantação do 
sistema de planejamento.  
 Aplicar procedimentos necessários para a 
operacionalização das atividades planejadas para 
alcançar os objetivos definidos pelas 
organizações.  
 Acessar organogramas gerais e funcionogramas 
visando à identificação dos parâmetros das 
delegações de funções e os limites de 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 História da Teoria da Administração:  
fundamentos da Administração:  
o Era Clássica;  
o Revolução Industrial;  
o Teorias Administrativas;  
o Abordagem Científica;  
o Abordagem Clássica;  
o Abordagem Burocrática;  
o Abordagem de Relações Humanas;  
o Escola Japonesa;  
o Abordagem Contemporânea;  
o estado atual da Teoria Administrativa;  
o perspectivas futuras da Administração;  
o as empresas como organizações sociais;  
o os objetivos das empresas;  
o os recursos das empresas;  
o os níveis das empresas – institucional, 
intermediário e operacional  
 
 Conceitos e princípios do Planejamento:  
Estratégico:  
 determinação dos objetivos empresariais, 
análise das condições ambientais, análise 
organizacional, formulação de alternativas 
estratégicas, implementação do 
planejamento estratégico por meio do 
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4 

responsabilidades.  
 Interpretar manuais e seguir rotinas de trabalho 
de acordo com os métodos e procedimentos a 
serem aplicados.  
 Detectar e aplicar fundamentos de Administração 

voltados à qualidade total e produtividade em 

ambientes administrativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
 

planejamento tático e operacional  
Análise SWOT – a importância dos 
stakeholders, a importância da análise do 
ambiente interno e externo:  
o econômico;  
o legal;  
o tecnológico;  
o demográfico;  
o social  
Tático (processo decisorial, implementação):  
o definição de metas;  
o opções estratégicas;  
o planos de ação  
Operacional (tipos de planos, fluxogramas, 
cronogramas):  
o Plano Diretor  
 
 Função da Administração:  
PODC – Planejamento, Organização, 
Direção e Controle;  
Organização da Ação Empresarial;  
Organização Formal e Informal;  
Organização como Função Administrativa;  
Estrutura Organizacional:  
o formalização, centralização, integração, 
amplitude de controle  
Organograma – Departamentalização;  
as principais áreas das organizações:  
o Recursos Humanos;  
o Produção;  
o Marketing;  
o Comercial;  
o Financeiro;  
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o Contábil  
 
 Manual de políticas e procedimentos  
 
 Contexto histórico da qualidade nas 
organizações:  
Certificações Internacionais;  
Ferramentas da Qualidade:  
o Ciclo PDCA, 5W2H e 5s;  
o Qualidade Total;  
o ISO 9000;  
o ISO 14000;  
o ISO 26000  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:  Gestão Empresarial                                                                                         Módulo:  I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 Identificar os principais 
conceitos e evolução das 
teorias da Administração. 

 História da Teoria da 
Administração: fundamentos da 
Administração:  Era Clássica;  
 Revolução Industrial;  
 Teorias Administrativas;  

Aulas expositivas, trabalho de pesquisa em grupo 
com apresentação no formato de seminário. 

 
11/02 – 28/02 

1.2 Identificar os conceitos e 
princípios da administração de 
acordo com as necessidades e 
objetivos organizacionais. 

  
 Abordagem Científica;  
 Abordagem Clássica;  
 Abordagem Burocrática;  
 Abordagem de Relações 
Humanas; Escola Japonesa;  

Aulas expositivas e exercícios abordando cada 
tópico 

01/03 – 15/03 

1.3 Selecionar a abordagem 
administrativa adequada aos 
objetivos e finalidades 
organizacionais.  

Abordagem Contemporânea;  
estado atual da Teoria 
Administrativa; perspectivas 
futuras da Administração;  
as empresas como organizações 
sociais;  

Montagem de uma peça teatral sobre as 
abordagens e escolas adm. estudadas; 
debate sobre os resultados obtidos. 

16/03 – 30/03 

1.4 Identificar a cultura, 
filosofia e valores das 
organizações.  

os objetivos das empresas;  
os recursos das empresas;  
os níveis das empresas  
institucional, intermediário e 
operacional  

Aulas expositivas com aplicação de 
exercícios; inicio do projeto interdisciplinar 
“Plano de Negócios” 

01/04 – 15/04 

2.1. Caracterizar missão, visão 
e valores.  

Conceitos e princípios do 
Planejamento Estratégico:  

 

Pesquisas sobre o tema no laboratório de 
informática 

16/04 – 30/04 
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2.2. Identificar os diversos 
níveis de planejamento e os 
elementos que os compõem, 
buscando atualização e 
inovação.  

Implementação do planejamento 
estratégico por meio do 

planejamento tático e operacional 
Aulas expositiva 01/05 – 15/05 

2.3. Definir objetivos dos 
planejamentos estratégico, 
tático, operacional e Plano 
Diretor.  

Análise SWOT – a importância 
dos stakeholders, a importância 
da análise do ambiente interno e 

externo: 

Aula prática na elaboração da matriz SWOT 16/05 – 30/05 

2.4. Aplicar as ferramentas de 
gestão para implantação do 
planejamento.  

o econômico;  
o legal;  
o tecnológico;  
o demográfico;  
o social  

 

Desenvolvimento do projeto interdisciplinar plano 
de negócio e correlação do tema da aula com as 
empresas virtuais. 

01/06 – 15/06 

2.5. Selecionar procedimentos 
para implantação do sistema 
de planejamento.  

Tático (processo decisorial, 
implementação):  
o definição de metas;  
o opções estratégicas;  
o planos de ação  
Operacional (tipos de planos, 
fluxogramas, cronogramas):  
o Plano Diretor  

 

Abordagem prática, trazendo para sala de aula as 
experiências individuais profissionais dos alunos. 

01/06 – /15/06 

3.1. Aplicar procedimentos 
necessários para a 
operacionalização das 
atividades planejadas para 
alcançar os objetivos definidos 
pelas organizações.  

Função da Administração:  
PODC – Planejamento, 
Organização, Direção e Controle;  
Organização da Ação 
Empresarial;  

 

Aplicação de dinâmica “dos autógrafos” sobre 
PODC , avaliação dos resultados obtidos na 
dinâmica 

17/06 - 30/06 
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3.2. Acessar organogramas 
gerais e funcionogramas 
visando à identificação dos 
parâmetros das delegações de 
funções e os limites de 
responsabilidades.  

Organização Formal e Informal;  
Organização como Função 
Administrativa;  
Estrutura Organizacional:  
o formalização, centralização, 
integração, amplitude de controle  

 

Aula expositiva e elaboração de organogramas  17/06 – 30/06 

3.3. Interpretar manuais e 
seguir rotinas de trabalho de 
acordo com os métodos e 
procedimentos a serem 
aplicados.  
 

Organograma 
departamentalização; as principais 
áreas das organizações:  
Recursos Humanos; Produção;  
Marketing; Comercial;  Financeiro;  
Contábil  

 

Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar; vídeo 
sobre o funcionamento de uma empresa. 
 

17/06 – 30/06 

4. Detectar e aplicar 
fundamentos de Administração 
voltados à qualidade total e 
produtividade em ambientes 
administrativos.  

Manual de políticas e 
procedimentos Contexto histórico 
da qualidade nas organizações:  
Certificações Internacionais;  
Ferramentas da Qualidade:  
 Ciclo PDCA, 5W2H e 5s;  
 Qualidade Total;  
 ISO 9000;  
 ISO 14000;  
 ISO 26000  
 

 

Aula expositiva, exercícios sobre assunto. 17/06 – 06/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Gestão Empresarial                                                                                                   Módulo: I 
 

Competência 
 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1 - Sintetizar a evolução 
histórica da Administração e 
sua aplicabilidade na Gestão 
Empresarial.  

 

Avaliação escrita individual Clareza, coesão, coerência e 
precisão das informações 

Aplicação das bases teórico-conceituais nos 
registros textuais, identificando os processos 
produtivos 

2- Analisar planejamento 
estratégico, tático, operacional 
e Plano Diretor 

Trabalhos escritos individuais 
e em equipe; 
avaliação escrita individual; 
projeto Interdisciplinar – Plano 
de Negócio 
 

Clareza, coesão, coerência, 
precisão das informações e 
capacidade de produção de 
textos escritos. 

Produção de textos coesos, coerentes e 
pertinentes às abordagens temáticas 
sugeridas. 

3 - Interpretar o papel e 
funções do administrador na 
organização.  

 

Avaliação escrita individual. 
Trabalho individual e em 
equipe. 

Clareza, coesão, coerência, 
precisão das informações e 
capacidade de produção de 
textos escritos. 

Produção de textos coesos, coerentes e 
pertinentes às abordagens temáticas 
sugeridas. 

 
4 - Avaliar a importância dos 
procedimentos e das 
certificações de qualidade na 
organização.  

Seminário. 
Trabalho individual 

Desenvolvimento das 
relações interpessoais, 
capacidade de pesquisa e de 
argumentação ora 

Aplicação das bases teórico-conceituais nos 
registros textuais, indicando os processos 
produtivos. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações voltados 

à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou 
projetos voltados à 

superação de defasagens 
de aprendizado ou em 

processo de Progressão 
Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
 

  
x x 

Março 
 
x 
 

 
x x x 

Abril 
 
x 
 x 

  
x 

Maio 
 
x 
 

   
x 

Junho 
x 
 
 x x 

 
x 

Julho 
x 
 
 

 
x 

 
x 

 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Vídeos temáticos, páginas da Web, textos de apoio, recursos audiovisuais, apostila elaborada pelo 
professor. 

Referências Bibliográficas: 

Administração para Empreendedores – Fundamentos da Criação e da Gestão de Novos Negócios. São 
Paulo:Pearson Prentice Hall, 2006. 

FERREIRA, Ademir Antônio, REIS, Ana Carla Fonseca, PEREIRA, Maria Isabel. Gestão Empresarial: de 
Taylor aos nossos dias. 1 ed. – São Paulo: Cengage Learning , 2008 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 
– 7ª reimpressão. 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

16 e 17/04/16 – Visita Técnica – Recanto Vale do Céu - Delfinópolis; 

24/04/16 – Aniversário da escola – 92 anos; 

Maio/16 – Visita Técnica Adm/Cont/Fin/Log – empresa Volkswagen – São Carlos (dia a definir); 

Junho/16 – Visita Técnica Logística – Aeroporto de Viracopos – Campinas e Porto de Santos; 

24/06/16 – Atividade de integração – Festa Junina; 

Junho/16 – 4º Mostra dos Trabalhos de Conclusão de Curso Gestão (quadra esportiva). 

 
 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 
 

IX– Identificação: 

Nome do professor: Luciano Alves Gimenez 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

     Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 22 de Fevereiro de 2016. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 
 
 
 
 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 206         aprovado pela portaria Cetec nº 133      de  04/ 10 /2012 

Etec . Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de nível médio de Auxiliar Administrativo 

Componente Curricular: Gestão de Pessoas I 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Aparecida Helena Costa 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Executar atividades de planejamento, captação, seleção e organização dos recursos humanos.  
Coletar subsídios para o planejamento de Recursos Humanos.  
Pesquisar cargos e salários.  
Analisar exigências para ocupação de vagas.  
Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos.  

Utilizar manual de integração para socialização de pessoal.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:       Gestão de Pessoas I                                                            Módulo: I 
 
 

N
º 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

Pesquisar e caracterizar os 
subsistemas de Recursos 
Humanos.  
 
 

 

 

 

 

Interpretar o planejamento 

estratégico de Gestão de 

Pessoas.  

 

 

 

 

 

Desenvolver a captação de 

Recursos Humanos.  

 

 

 

 

1.1 
 
1.2 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
 
 
 
3.1 
3.2 
 
 
 
3.3 

Identificar a evolução de Recursos Humanos e o seu 
importante papel nas organizações.  
Identificar a evolução das competências requeridas no 
mercado de trabalho.  
Identificar os papéis e responsabilidades dos principais 
subsistemas de recursos humanos e a contribuição de 
cada um para o sucesso das organizações.  
Compreender como se administram talentos e o capital 
intelectual nas organizações.  
 
Identificar o ambiente das empresas e suas 
características principais.  
Reconhecer os tipos de ambiente organizacional e 
suas estratégias.  
Interpretar fatores intervenientes no Planejamento de 
Gestão de Pessoas.  
Identificar o papel da área de Recursos Humanos na 
realização da missão, visão e valores das 
organizações.  
 
Elaborar pesquisa de cargos e salários.  
Aplicar os procedimentos para elaboração de descrição 
de cargos e salários, definição das competências 
técnicas e comportamentais para o exercício das 
funções.  
Compreender o custo do absenteísmo e calcular índice 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

Linha de evolução da área de Recursos Humanos e a 
sua importância na atualidade para o sucesso das 
organizações:  
- definição de competência técnica e comportamental;  
- evolução das competências requeridas pelo mercado 
de trabalho;  
- os sistemas de administração das organizações 
humanas;  
- administração de talentos humanos e do capital 
intelectual  
 
Conceitos de: missão; visão; valores da organização; 
objetivos organizacionais; planejamento estratégico 
organizacional; estratégias de RH; modelos de 
planejamento de RH; subsistemas de recursos 
humanos:  
o recrutamento de pessoal;  
o seleção de pessoal;  
o administração de pessoal;  
o cargos, remuneração e carreiras;  
o treinamento e desenvolvimento;  
o avaliação do desempenho;  
o higiene e segurança no trabalho  
Elaboração e descrição de cargos e salários:  
- definição de competências técnicas e 
comportamentais;  



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender as tendências do 

processo seletivo.  

 

Interpretar o processo de 
aplicação de pessoas na 
organização 

 
3.4 

3.5 

 
3.6 

 

3.7 

3.8 

 

 

3.9 

 

4.1 

4.2 

 

4.3 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 
 
 
 
5.4 
 
 

de rotatividade.  
Identificar a importância da entrevista de desligamento. 
Compreender as etapas do recrutamento de 
pessoal.  Realizar estimativas de vagas futuras. 
Identificar fontes de recrutamento, levantar custos de 
inserção e divulgar editais e anúncios de recrutamento.  
Identificar vantagens e desvantagens dos 
recrutamentos interno e externo.  
Aplicar procedimentos para recrutamento de pessoal 
interno e externo.  
 
Conhecer o processo seletivo, suas etapas e 
características.  
Identificar as diferentes técnicas de seleção de 
pessoas.  
 Acompanhar as etapas do processo de seleção.  
 
Descrever cultura organizacional.  
Compreender o processo de aplicar pessoas pela 
cultura organizacional.  
Interpretar o processo de alocar e posicionar pessoas 
em suas atividades na organização.  
Recepcionar pessoas e introduzi-las na organização 
em consonância com a cultura organizacional.  
 Utilizar manual de integração no processo de 
aplicação de pessoas na organização.  
Verificar necessidade de treinamento para função 
inicial.  
Implementar ações e controles de avaliação para os 
treinamentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 

- pesquisa salarial;  
- CBO (Classificação Brasileira de Ocupações);  
- requisição de empregado;  
- planejamento do quadro de pessoal: índice de 
absenteísmo; índice de rotatividade (turnover); 
entrevista de desligamento,  
- definição de recrutamento interno, suas vantagens e 
desvantagens;  
- definição de recrutamento externo, suas vantagens e 
desvantagens;  
- fontes de recrutamento: anúncio em jornais e 
revistas; Job fair; mídias sociais; Intranet/ Internet; 
cartazes; grupos de RH; agências; placa na portaria; 
panfletos; congressos e convenções; apresentação 
espontânea; através de funcionários  
 
Técnicas de seleção de pessoal:  banco de dados; 
candidato digital; análise de currículo; dinâmicas de 
grupo; técnicas de entrevista; teste de perfil 
profissional; teste de conhecimento geral e técnico; 
checagem de referências profissionais; técnicas 
alternativas de seleção:  mídias sociais; grafologia etc  
 
Conceito de Cultura Organizacional e seus 
componentes: artefatos; valores pressuposições 
básicas; comportamento x desenvolvimento 
organizacional; programa de integração/ de 
socialização: o manual de integração; o treinamento 
técnico e comportamental. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Gestão de Pessoas I                                                                Módulo:I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  
Procedimento

s Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

1.1. Identificar a evolução de Recursos Humanos e o seu 
importante papel nas organizações.  
1.2. Identificar a evolução das competências requeridas 
no mercado de trabalho.  

 
 

Linha de evolução da área de Recursos Humanos e a 
sua importância na atualidade para o sucesso das 
organizações: definição de competência técnica e 
comportamental 
 

Aulas 
expositivas, 
pesquisa e 
trabalhos em 
grupos;  

11/02 a 16/02 

1.3. Identificar os papéis e responsabilidades dos 
principais subsistemas de recursos humanos e a 
contribuição de cada um para o sucesso das 
organizações.  
1.4. Compreender como se administram talentos e o 
capital intelectual nas organizações. 

evolução das competências requeridas pelo mercado de 
trabalho; os sistemas de administração das organizações 
humanas;  
administração de talentos humanos e do capital 
intelectual 

Pesquisas e 
seminários 

17/02 a 02/03 

2.1. Identificar o ambiente das empresas e suas 
características principais.  
2.2. Reconhecer os tipos de ambiente organizacional e 
suas estratégias.  
 

Conceitos de: missão; visão; valores da organização; 
objetivos organizacionais; planejamento estratégico 
organizacional; estratégias de RH; modelos de 
planejamento de RH;  
 

Aulas 
expositivas. 
Leitura e 
interpretação de 
textos. 

03/03 a 17/03 

2.3. Interpretar fatores intervenientes no Planejamento de 
Gestão de Pessoas.  
2.4. Identificar o papel da área de Recursos Humanos na 
realização da missão, visão e valores das organizações. 

subsistemas de recursos humanos:  
o recrutamento de pessoal; o seleção de pessoal;  
o administração de pessoal; o cargos, remuneração e 
carreiras; o treinamento e desenvolvimento; avaliação do 
desempenho; o higiene e segurança no trabalho 

Avaliação/ 
recuperação 

18/03 a 01/04 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

3.1. Elaborar pesquisa de cargos e salários.  
3.2. Aplicar os procedimentos para elaboração de 
descrição de cargos e salários, definição das 
competências técnicas e comportamentais para o 
exercício das funções.  
3.3. Compreender o custo do absenteísmo e calcular 
índice de rotatividade.  

 Elaboração e descrição de cargos e salários:  
definição de competências técnicas e comportamentais; 
pesquisa salarial; CBO (Classificação Brasileira de 
Ocupações); 

Aula expositiva. 
Pesquisas, 
apresentações, 
debates 

02/04 a 16/04 

3.4. Identificar a importância da entrevista de 
desligamento.  
3.5. Compreender as etapas do recrutamento de pessoal.  
3.6. Realizar estimativas de vagas futuras.  
3.7. Identificar fontes de  
recrutamento, levantar custos de inserção e divulgar 
editais e anúncios de recrutamento.  

requisição de empregado; planejamento do quadro de 
pessoal: índice de absenteísmo;  índice de rotatividade 
(turnover); entrevista de desligamento, definição de 
recrutamento interno, suas vantagens e desvantagens; 
definição de recrutamento externo, suas vantagens e 
desvantagens;  
 

Pesquisas e 
seminários 

17/04 a 01/05 

3.8. Identificar vantagens e desvantagens dos 
recrutamentos interno e externo.  
3.9. Aplicar procedimentos para recrutamento de pessoal 
interno e externo. 

fontes de recrutamento: anúncio em jornais e revistas; 
Job fair; mídias sociais; Intranet/ Internet; cartazes; 
grupos de RH; agências; placa na portaria; panfletos; 
congressos e convenções; apresentação espontânea; 
através de funcionários. 
Projeto Interdisciplinar. 

Aulas 
expositivas, 
pesquisa e 
trabalhos em 
grupos; 
apresentação de 
trabalhos em 
grupos sobre os 
conteúdos 
desenvolvidos.  

02/05 a 16/05 

4.1. Conhecer o processo seletivo, suas etapas e 
características.  
4.2. Identificar as diferentes técnicas de seleção de 
pessoas.  
4.3. Acompanhar as etapas do processo de seleção. 

Técnicas de seleção de pessoal:  
banco de dados; candidato digital; análise de currículo; 
dinâmicas de grupo 

apresentação de 
trabalhos em 
grupos sobre os 
conteúdos 
desenvolvidos.  
 

17/05 a 31/05 
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5.1. Descrever cultura organizacional.  
5.2. Compreender o processo de aplicar pessoas pela 
cultura organizacional.  
5.3. Interpretar o processo de alocar e posicionar pessoas 
em suas atividades na organização.  

; técnicas de entrevista; teste de perfil profissional; teste 
de conhecimento geral e técnico; checagem de 
referências profissionais; técnicas alternativas de 
seleção:  mídias sociais; grafologia etc 

Avaliação/ 
recuperação 

01/06 a 15/06 

5.4. Recepcionar pessoas e introduzi-las na organização 
em consonância com a cultura organizacional.  
5.5. Utilizar manual de integração no processo de 
aplicação de pessoas na organização.  
5.6. Verificar necessidade de treinamento para função 
inicial.  
 

 Conceito de Cultura Organizacional e seus 
componentes: artefatos; valores  
 

Criação de 
situações que 
facilitem a 
aprendizagem; 

16/06 a 30/06 

5.7. Implementar ações e controles de avaliação para os 
treinamentos. 

Conceito de Cultura Organizacional e seus 
componentes: artefatos; valores  
 

Recuperação 01/07 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
 Pesquisar e caracterizar os 
subsistemas de Recursos 
Humanos.    

Pesquisa e apresentação escrita / oral 
Observação direta 

Clareza, precisão e coesão. 
 

Desempenho que evidencie habilidade 
em definir e aplicar variáveis relativas a  
atividades voltadas ao processos de 
gestão de pessoas 

Interpretar o planejamento 
estratégico de Gestão de Pessoas.  
 

Avaliação escrita individual 
 

Cumprimento de prazos 
 

Síntese escrita ou oral da proposta de 
solução do problema utilizando-se da 
criatividade, da inovação.  

Desenvolver a captação de 
Recursos Humanos.  
 

Estudo de caso 
 

Fidelidade às fontes consultadas 
Viabilidade 
 

Realizar processo de recrutamento e 
seleção 

Compreender as tendências do 
processo seletivo 
 

Sinopses de consultas bibliográficas 
Seminários 

Capacidade de se atualizar 
tecnicamente aplicando na prática 
 

Alinhar tendências de mercados as 
necessidades empresariais 

Interpretar o processo de aplicação 
de pessoas na organização. 
 

Autoavaliação Pensamento crítico Inserir modelos de  gestão de pessoas 
no contexto empresarial 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
 X 

 
X X 

Março 
 

X 
 X X X X 

Abril 
 

X 
 X X X X 

Maio 
 

X 
 X X X X 

Junho 
 

X 
 X X X X 

Julho 
 
 
 X 

 
X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas 
Recursos Audiovisuais, Vídeos, Filmes 
Jornais e Revistas 
Publicações Especializadas 
Sites do Ministério do trabalho, Administradores entre outros 
Referências Bibliográficas 
BANOV, Marcia Regina. Recrutamento, seleção e competência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos-PRH: conceitos, ferramentas e 

procedimentos.- 1.ed.-14. Reimpr.-São Paulo: Atlas, 2014. 

DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos, 2º Ed.-São Paulo:Prentice Hall, 2003 

ACADEMIA PEARSON. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

ARAUJO, Luis Cesar G. et al. Gestão de  pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 

CARVALHO, Iêda Vecchioni et al. Recrutamento e seleção por competências. Rio de Janeiro: FGV, 

2011. 

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos 

à empresa. São Paulo: Manole, 2009. 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8ed. 4. Reimpr. 
São Paulo: Atlas, 2008. 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. O novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. São paulo. Manole, 2014. 

 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

08/03/16 –  Dia da mulher; 
16 e 17/04/16 – Visita Técnica – Recanto Vale do Céu - Delfinópolis; 
24/04/16 – Aniversário da escola – 92 anos; 
Maio/16 – Visita Técnica Adm/Cont/Fin/Log – empresa Volkswagen – São Carlos (dia a definir); 
03/06/16 – Dia do profissional de Logística – atividades diversas; 
Junho/16 – Visita Técnica Logística – Aeroporto de Viracopos – Campinas e Porto de Santos; 
24/06/16 – Atividade de integração – Festa Junina; 
Junho/16 – 4º Mostra dos Trabalhos de Conclusão de Curso Gestão (quadra esportiva). 
 

 

VIII – 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.  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Aparecida Helena Costa 

Assinatura:                                                                                        Data: 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

     Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 22 de Fevereiro de 2016. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº   206           aprovado pela portaria Cetec nº 133     de  04 / 10 /2012 

Etec: Dr. Júlio Cardoso   

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 aulas 

Professor: Pedro Donizeti Borges 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
Elaborar relatórios, informes e documentos para subsidiar, em instâncias superiores, elaborações 
e alterações das diversas formas de planejamento.    
Definir a forma textual ou gráfica de apresentação mais adequada aos objetivos do documento. 
Redigir documentos técnicos e realizar apresentações e pesquisas com recursos da língua 
escrita e falada e as tecnologias de apoio.   
Redigir documentos comerciais. 
Utilizar recursos tecnológicos para apresentações. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Linguagem Trabalho e Tecnologia                                                                                                                   Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

 
Analisar textos técnicos/ comerciais da área 
da administração, por meio de indicadores 
linguísticos e de indicadores 
extralinguísticos.  
 
 
 Desenvolver textos técnicos aplicados à 
área da administração de acordo com 
normas e convenções específicas.  
 
Pesquisar e analisar informações da área e 
da administração em diversas fontes 
convencionais e eletrônicas.  
 
 
Definir procedimentos linguísticos que 
levem à qualidade nas atividades 
relacionadas com o público consumidor 
 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar recursos linguísticos de coerência e de 
coesão, visando atingir objetivos da comunicação 
comercial relativos à área da administração.  
2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação 
técnica, direcionadas à área da administração.  
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e 
de coesão em artigos e em documentação 
técnico-administrativa relacionados à área da 
administração.  
2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial 
aplicado à área da administração.  
3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas.  
3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 
execução de pesquisas específicas da área da 
administração.  
4.1 Comunicar-se com diferentes públicos.  
4.2 Utilizar critérios que possibilitem o exercício da 
criatividade e constante atualização da área.  
4.3 Utilizar a língua portuguesa como linguagem 
geradora de significações, que permita produzir 
textos a partir de diferentes ideias, relações e 
necessidades  
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudos de textos técnicos / comerciais 
aplicados à área da administração, através 
de indicadores linguísticos: 

a) Vocabulário 
b) Morfologia 
c) Sintaxe 
d) Semântica 
e) Grafia 
f) Pontuação  
g) Acentuação, etc. 

 
Indicadores extralinguísticos: 
Efeito de sentido e contexto socioculturais, 
modelos preestabelecidos de produção de 
textos. 
 
Conceitos de coerência e de coesão 
aplicados à análise de textos técnicos 
específicos da área da administração. 

a) Ofícios 
b) Memorandos 
c) Comunicados 
d) Cartas 
e) Avisos 
f) Declarações 
g) Recibos 
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4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Carta-currículo 
i) Currículo  
j) Relatório Técnico 
k) Contrato 
l) Memorial descritivo 
m) Técnicas de redação 

 
Parâmetros de níveis de formalidades e 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação. 
 
Princípios de termologia aplicados à área 
da administração. 
 
 Glossário com nomes e origens dos termos 
utilizados na área da administração. 
 
Apresentação de trabalhos de pesquisa. 
 

Orientações e normas linguísticas para a 
elaboração do trabalho para conclusão de 
curso. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Linguagem Trabalho e Tecnologia                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais. 

1.Indicadores linguísticos e 
extralinguísticos. 

Aula dialogada com a participação dos alunos, 
visando ao acolhimento e, também com caráter 
diagnóstico. 

15/2 a 29/2 

2. Utilizar recursos linguísticos 
de coerência e de coesão, 
visando atingir objetivos da 
comunicação comercial 
relativos à gestão. 

2.Estudos de textos técnicos / 
comerciais aplicados à área de 
administração, através de 
indicadores linguísticos: 
Vocabulário, Morfologia, Sintaxe, 
Semântica, Grafia, Pontuação, 
Acentuação etc. 

Aula expositiva, apresentação de modelo, 
produção textual. Execução de exercícios 
progressivos e sequenciados, reflexão e criação. 

7/3 a 14/3 

3. Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionada a área de gestão. 
Identificar e aplicar elementos 
de coerência e de coesão em 
artigos e em documentação 
técnica administrativa 
relacionada à área de gestão 

3. Indicadores extralinguísticos: 
Contextos socioculturais, 
Situações profissionais de 
comunicação. 

 
 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou 
individuais, leitura e interpretação de textos 
variados, atividades que favoreçam o uso das 
funções comunicativas da linguagem, orais ou 
escritos.  

21/3 a 28/3 

4. Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicado à área de gestão. 

4. Efeito de sentido e contexto 
socioculturais, modelos 
preestabelecidos de produção de 
textos. 

Aula com recurso e apresentação de modelo, 
exercícios. 

04/4 a11/4 
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5. Selecionar e utilizar fontes 
de pesquisa convencionais e 
eletrônicas. 

5. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicados à análise de 
textos técnicos específicos da 
área de administração. 
Ofícios, Memorandos, 
Comunicados, Cartas, Avisos, 
Declarações, Recibos, Carta-
currículo, Currículo, Relatório 
Técnico, Contrato, Memorial 
descritivo. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou 
individuais, leitura e interpretação de textos 
variados, atividades que favoreçam o uso das 
funções comunicativas da linguagem, orais ou 
escritos.  

18/4 a 25/4 

6. Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na execução 
de pesquisa específicas da 
área de gestão. 

6. Parâmetros de níveis de 
formalidades e adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação. 

Aula pratica e com recurso tecnológico 2/5 a 9/5 

7. Comunicar-se com 
diferentes públicos. 

7. Princípios de termologia 
aplicados à área da 
administração. 

Aula expositiva, uso de tecnologia e utilização de 
exercícios. 

16/5 a 23/5 

8. Utilizar diferentes 
linguagens: verbal, não verbal; 
formal e informal. 
 

8. Glossário com nomes e origens 
dos termos utilizados na área de 
gestão. 
Apresentação de trabalhos de 
pesquisa. 

Aula expositiva, demonstração de teorias, 
pesquisas e produções textuais. 

30/6 6/6 

9. Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área de gestão. 

9. Orientações e normas 
linguísticas para a elaboração do 
trabalho para conclusão de curso. 

Aula expositiva, apresentação de modelo, 
produção textual. Execução de exercícios 
progressivos e sequenciados, reflexão e criação. 

13/6 a 20/6 

10. Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais. 

10. Técnicas de redação 
Aula prática com recurso tecnológico e técnicas 
diversificadas de produção textual. 

27/6 4/7 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
      Discernir elementos descritivos,      
      narrativos e argumentativos. 

 
      Avaliação escrita e individual; 

Avaliação em grupo; 
Observação direta; 

      Relatórios de discussão; 
 

 
      Organizar informações de forma  
      clara; 
      Sequência lógica; 
      Participação; 
      Clareza de ideias (oral e escrita); 

 
      Desempenho que evidencie a  
      aplicação das normas técnicas na  
      oralidade e escrita; 

 
      Distinguir e elaborar diferentes  
      tipos de textos (dissertativo, de   
      posicionamento, relatorial    
      narrativo, descritivo de  
      normalização). 
 

 
Pesquisa e apresentação; 
Observação direta; 
Avaliação individual e escrita; 
Atividade em grupo; 

 
      Organização do grupo, distribuição      
      das tarefas, produção de textos      
      com coerência e coesão.  
 

 
      Familiarização com os diferentes  
      tipos de textos; 

 
      Recorrer a dispositivos   
      coesivos, argumentativos e  
      roteiros. 

 
Avaliação escrita e individual; 
Relatórios de discussão;  
Observação direta; 
Estudo de caso; 

 
       Verificar capacidade de analisar o    
       problema central, abstrair fatos,  
       formular ideias e redigi-las.  
      Coerência lógica e organização  
      nos trabalhos; 
 

 
       Desempenho que evidencie o     
       conhecimento e ampliação das  
       normas técnicas na oralidade e  
       escrita. 
 

 
      Construir um roteiro de    
      apresentação a partir de um  
      tema, de leitura, de pesquisas,  
      entrevistas. 

 
       Pesquisa e apresentação: 

 Relatórios de discussão; 
Avaliação individual; 
Observação direta; 
 
 

 
       Clareza de ideias “oral e escrita”: 
       Coerência com a realidade; 
       Participação; 
       Interesse; 
       Iniciativa; 
      

 
      Familiarização com diferentes tipos  
      de textos;  
      Desenvolver espírito colaborativo e  
      a socialização. 
      Verifica a capacidade de analisar o  
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      Organização; 
      Cumprimento de prazos; 

 
      problema central; 
      Abstrair fatos, formular ideias e   
      redigi-las. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
  
 
      X  X 

Março 
  
 
  X  X  X   

Abril 
  
 
  X  X  X  X 

Maio 
  
 
  X  X  X   

Junho 
  
X 
  X  X  X  X 

Julho 
  
 
  X  X  X   

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Recursos áudio visuais/ Vídeos.  

Apostilas elaboradas pelo professor. 

Publicações especializadas de revistas, jornais e gramáticas. 

Correspondência e redação Técnica / Normelino Zanoto - Caxias do Sul: EDUCS, 2002.  

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

- 08/03/16 –  Dia da mulher;  
- 24/04/16 – Aniversário da escola – 92 anos; 
- 25/04/16 – Dia do Contabilista – palestra com convidado especial;  
- 24/06/16 – Atividade de integração – Festa Junina; 
- Junho/16 – 4º Mostra TCC 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

       
      Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades 
diárias, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação 
da aprendizagem individualizada. 

      Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Pedro Donizeti Borges 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

     Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 22 de Fevereiro de 2016. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 206  aprovado pela portaria Cetec nº 133   de   04 / 10 / 2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca – SP. 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Auxiliar Administrativo 

Componente Curricular: Processos Operacionais Contábeis 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Ezequiel Mendonça 

 

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

 
- Interpretar documentos contábeis.  
- Classificar documentos segundo o plano de contas.  

- Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis. 

- Digitar dados e informações.  

- Efetuar lançamentos contábeis.  

- Conciliar contas contábeis.  

- Escriturar os livros diários e razão.  

- Levantar informações contábeis para tomada de decisão.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:           Processos Operacionais Contábeis                                                                                 Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

 

 

 

Identificar os conceitos e fundamentos da 
contabilidade.  
Identificar os elementos e interpretar a 
estrutura dos planos de conta.  
Analisar a importância dos registros 
contábeis no controle patrimonial.  
Avaliar resultados das demonstrações 
contábeis para tomada de decisão.  
 

1.1 
 
1.2 
 
1.3 
 
1.4 
1.5 
 
 
2.1 
2.2 
 
3.1 
 
3.2 
 
3.3 
 
 
4.1 
 
4.2 
4.3 

 Aplicar os fundamentos e conceitos da 
Contabilidade na área de Gestão Financeira.  
 Identificar os elementos de formação do 
Patrimônio.  
 Identificar os atos e fatos contábeis nas mutações 
patrimoniais.  
 Classificar atos e fatos contábeis.  
 Assessorar no processo de planejamento 
contábil.  
 
 Classificar contas patrimoniais e de resultado.  
 Identificar a estrutura do plano de contas.  
 
 Elaborar partidas contábeis de conformidade com 
a natureza da operação.  
 Apurar registros contábeis para estruturação da 
demonstração do resultado do exercício.  
 Elaborar relatórios contábeis para a área 
Financeira. 
  
 Estabelecer metas e organizar ações estratégicas 
a partir da análise dos demonstrativos contábeis.  
 Pesquisar dados contábeis.  

 Avaliar dados contábeis relativos à área 
Financeira.  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4. 
 

 Noções de contabilidade:  
- conceito e aplicabilidade e formação de 
patrimônio:  
   .  Bens, Direitos, Obrigações e Patrimônio 
Líquido  
- atos e fatos;  
- fatos permutativos, modificativos e mistos  
 
 Plano de contas, estrutura de balancete e 
balanço patrimonial, conforme Lei 
11.638/07:  
 - contas patrimoniais – Ativo/ Passivo;  
 - contas de resultado – Despesa/ Receita  
 
 Registro contábil:  
 - lançamentos, partidas dobradas, 
razonetes;  
 - estrutura da demonstração do resultado 
do exercício (DRE), conforme lei vigente 
(análise de resultados)  
 
Análise dos demonstrativos contábeis:  
 - contabilidade e as estratégias 
empresariais:  
     . análise de dados, tomadas de decisão . 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:     Processos Operacionais Contábeis                                                                          Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / Dia 

e Mês 

1.1. Aplicar os fundamentos e 
conceitos  
 

1.Noções de contabilidade 
 

Apresentação do Curso Técnico em 
Administração, esclarecimento de dúvidas e 
breve início da conceituação do Componente 
Curricular pelo coordenador 

 
 
 
 

11/02  -  19/02 
 

1.1. Aplicar os fundamentos e 
conceitos da Contabilidade na área de 
Gestão Financeira.  
 

1.Noções de contabilidade:  
conceito e aplicabilidade  

Apresentação das Competências, Habilidades 
e Bases Tecnológicas. 
Metodologia de Trabalho 
Sistema de Avaliação 
Aula Expositiva 

 
 

22/02  -  04/03 

1.2. Identificar os elementos de 
formação do Patrimônio.  
 

 Formação de patrimônio:  

-  Bens, Direitos e Obrigações  
Aulas expositivas; 
Exercícios para Verificação de Aprendizagem 

 
07/03  -  18/03 

1.2. Identificar os elementos de 
formação do Patrimônio.  
 

Formação de patrimônio:  
-  Bens, Direitos e Obrigações  

Aula dialogada 
Correção dos Exercícios para Verificação de 
Aprendizagem no quadro 
Recuperação Contínua 

 
21/03  -  25/03 

1.2. Identificar os elementos de 
formação do Patrimônio.  
1.3. Identificar os atos e fatos 
contábeis nas mutações patrimoniais.  
 

 Patrimônio Líquido  
atos e fatos;  
fatos permutativos, modificativos e mistos 
 

Aula expositiva 
Trabalho prático 
Exercícios 

 
28/03  -  01/04 
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1.2. Identificar os elementos de 
formação do Patrimônio.  
1.3. Identificar os atos e fatos 
contábeis nas mutações patrimoniais.  
1.4. Classificar atos e fatos contábeis.  
1.5. Assessorar no processo de 
planejamento contábil. 
 

 Patrimônio Líquido  
atos e fatos;  
fatos permutativos, modificativos e mistos 
 

Correção do Trabalho Prático para 
Verificação de Aprendizagem no quadro 
Recuperação Contínua 

 
 

04/04  -  15/04 

2.1. Classificar contas patrimoniais e 
de resultado.  
 

2. Plano de contas, estrutura de balancete e 
balanço patrimonial, conforme Lei 11.638/07:  
 

Aula expositiva 
Avaliação 

 
 

18/04  -  29/04 

2.2. Identificar a estrutura do plano de 
contas.   

Contas patrimoniais – Ativo/ Passivo;  
Contas de resultado – Despesa/ Receita 

Aulas expositivas; 
Exercícios para Verificação de Aprendizagem 

 
 

02/05  -  06/05 

2.2. Identificar a estrutura do plano de 
contas.   

Contas patrimoniais – Ativo/ Passivo;  
Contas de resultado – Despesa/ Receita 

Correção dos Exercícios para Verificação de 
Aprendizagem no quadro exemplificando 

 
09/05  -  13/05 

3.1. Elaborar partidas contábeis de 
conformidade com a natureza da 
operação 

3. Registro contábil:  
 

Aula expositiva  
16/05  a  27/05 

3.2. Apurar registros contábeis para 
estruturação da demonstração do 
resultado do exercício.  
 

Lançamentos, partidas dobradas, razonetes;  
estrutura da demonstração do resultado do 

exercício (DRE), conforme lei vigente (análise de 

resultados) 

Aula expositiva 
Trabalho e Exercícios práticos 

 
30/05  a  03/06 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

3.2. Apurar registros contábeis para 
estruturação da demonstração do 
resultado do exercício.  
 

Lançamentos, partidas dobradas, razonetes;  
estrutura da demonstração do resultado do 

exercício (DRE), conforme lei vigente (análise de 

resultados) 

Exercícios Práticos para Verificação de 
Aprendizagem 

 
06/06  a  17/06 

3.2. Apurar registros contábeis para 
estruturação da demonstração do 
resultado do exercício.  

Lançamentos, partidas dobradas, razonetes;  
estrutura da demonstração do resultado do 

exercício (DRE), conforme lei vigente (análise de 

resultados) 

Correção dos Exercícios Práticos para 
Verificação de Aprendizagem 
Recuperação Contínua 

 
 

20/06  a  24/06 
 
 
 

 
 

 
 

27/06  a  01/07 
  
 
 
 
 
 
 

04/07  -  06/07 
 
 
 
 

.  
3.3. Elaborar relatórios contábeis para 
a área Financeira.  
  

  
DRE – Demonstração do Resultado do 
Exercício (análise de resultados) 

Aula dialogada; 
Avaliação Escrita 
Recuperação Contínua 

4.1. Estabelecer metas e organizar 
ações estratégicas a partir da análise 
dos demonstrativos contábeis.  
4.2. Pesquisar dados contábeis.  
4.3. Avaliar dados contábeis relativos 
à área Financeira.  
  

4. Análise dos demonstrativos contábeis:  
contabilidade e as estratégias empresariais:  
- análise de dados e tomadas de decisões. 

 

Aulas expositivas; 
Aulas práticas; 
Trabalhos práticos; 
Recuperação Contínua 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Instrumento(s) de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar os conceitos e 
fundamentos da contabilidade.  
 
 
 
 
2.Identificar os elementos e 
interpretar a estrutura dos planos de 
conta.  
 
 
3.Analisar a importância dos 
registros contábeis no controle 
patrimonial.  
 
4.Avaliar resultados das 
demonstrações contábeis para 
tomada de decisão.  

Avaliação escrita 
 
 
 
 
 
Trabalhos individuais e em grupo. 
Avaliação prática 
Trabalho prático de campo/estudo do 
meio. 
 
Trabalhos individuais e em grupos.  
Avaliação prática 
 
 
Trabalhos individuais e em grupo. 
 Avaliação prática 
Trabalho prático de campo/estudo do 
meio. 

Clareza, coerência e criticidade.  
 
 
 
 
 
Clareza, coerência, precisão e 
cumprimento de prazo. 
 
 
 
Clareza, coerência, viabilidade, 
precisão e cumprimento de prazo 
 
 
Clareza, coerência  e cumprimento de 
prazo. 

Desempenho que evidencie a 
capacidade de aplicar os fundamentos 
e conceitos da Contabilidade na área 
de Gestão. 
 
Desempenho prático que evidencie a 
capacidade de  
apurar registros contábeis para 
estruturação da demonstração do 
resultado do exercício. 
 
Desempenho prático que evidencie a 
capacidade de elaborar relatórios 
contábeis 
 
Desempenho prático que evidencie a 
capacidade de estabelecer metas e 
organizar ações estratégicas a partir 
da análise dos demonstrativos 
contábeis. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
 

  
X X 

Março 
 

X 
 

 
X X 

 

Abril 
 
 
 X X X X 

Maio 
 

X 
 

  
X X 

Junho 
 
 

X X X X X 

Julho 
 
 
 X X X 

  
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas; 
- Recursos audiovisuais 
- Jornais e revistas especializados 
- Sites Oficiais: http://www.portaldecontabilidade.com.br 
- Publicações especializadas 
 

Bibliografia:  
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. São Paulo: Saraiva, 2014. 
NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e Análise de Balanços. Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
GUZZO, Augusto; CAVALCANTI, Braz Bezerra. Contabilidade Básica Geral, 2012 
MARION,  José Carlos.  Contabilidade empresarial. 7ª ed.- São Paulo: Atlas, 2013 

 
 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 

 08/03 – Dia da Mulher 

 16 e 17/04 – Visita Técnica – Delfinópolis – Vale do Céu 

 24/04 – Aniversário da Escola – 92 anos 

 Maio/16 – Visita Técnica Volkswagen – São Carlos – SP 

 24/06 – Confraternização – Festa Junina 

 Junho/16 – IV Mostra TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

 PROJETO INTERDISCIPLINAR – Plano de Negócios 
 
 
 

 
 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ezequiel Mendonça 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 
 

 
 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

     Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 22 de Fevereiro de 2016. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº          206     aprovado pela portaria Cetec nº 133 de 04/10/2012 

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 78 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo 

Componente Curricular: Técnicas Organizacionais 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Marcelo Valeriano da Silva 

 

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

 

- Atender clientes com identificação de suas necessidades e fornecimento de informações;  

- Organizar a rotina administrativa; 

- Arquivamento de documentos, solicitação de informações, elaboração, emissão e conferência 

de documentos.  

- Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos 

recursos pautando-se na sustentabilidade. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1°semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:  Técnicas Organizacionais                                                    Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar o perfil profissional/ pessoal da 
sua área de atuação.  
 
 
 
 
 Incorporar técnicas de atendimento ao 
cliente, de gestão documental e do arranjo 
físico do ambiente de trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
2.1 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
 
2.5 
 
2.6 
 
 
2.7 
 
 
 
 
 
 

 
 Apresentar postura profissional no 
desenvolvimento das atividades e nos 
relacionamentos interpessoais.  
 Aplicar os objetivos, as atividades e 
procedimentos em sua área de atuação.  
 
 Atender clientes (presencial e a distância).  
Triar, organizar, classificar, registrar e encaminhar 

correspondências.  
 Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho 
um leiaute organizado, ergonômico e acessível.  
Selecionar, organizar, classificar e arquivar 
documentos.  
 Executar, coordenar, controlar e organizar 
agendas: manual e eletrônica.  
 Praticar atendimento ao cliente interno e externo 
em concordância com programas de gestão da 
qualidade ao atendimento.  
 Organizar o ambiente de trabalho, conservar os 
equipamentos e utilizar recursos pautando-se na 
sustentabilidade.  
 
 
 
 

 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil Profissional e Pessoal do Técnico em 
Administração:  
- responsabilidades, comportamento e 
atitudes do profissional em Administração.  
 
 
 Técnicas de atendimento (presencial e a 
distância) ao cliente interno e externo:  
- técnicas de triagem, organização e registro  
de fluxo documental;  
- planejamento e organização do ambiente 
de trabalho/ leiaute;  
- fundamentos e práticas ergonômicas na 
organização do ambiente de trabalho;  
- técnicas de arquivamento e suas fases;  
- técnicas de arquivos de prosseguimento 
(follow up);  
- técnicas em agendas:  
 manual e eletrônica  
- programas de qualidade/ atendimento ao 
cliente – NBR ISO 10002:2004 – Gestão da 
Qualidade – satisfação do cliente, 
excelência no atendimento;  
- Housekeeping  
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3. Executar atividades compatíveis com a 
cultura organizacional.  
 

3.1 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar técnicas de administração do tempo em 
ambientes administrativos.  
 Executar com responsabilidade as práticas 
administrativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Administração do tempo: 
Conceitos e aplicação  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:           Técnicas Organizacionais                                                                                                       Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Apresentação da turma: 
• Plano de curso; 
• Formato das aulas; 
• Materiais de apoio; 
• Ferramentas de avaliação. 

 

 
11/02 

Apresentar postura profissional 
no desenvolvimento das 
atividades e nos 
relacionamentos interpessoais.  
 Aplicar os objetivos, as 
atividades e procedimentos em 
sua área de atuação. 

Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração:  
- responsabilidades, 
comportamento e atitudes do 
profissional em Administração.  
 

 

 Aulas expositivas; 
 Aulas críticas e dialogadas; 
 Estudo de caso; 

 

 
15/02 a 26/02 

Atender clientes (presencial e a 
distância). 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo. 
 

 

 Aulas expositivas; 
 Aulas críticas e dialogadas; 
 Dinâmicas de grupo 
 Vídeos específicos sobre assunto 

 

29/02 a 11/03 
 

Triar, organizar, classificar, 
registrar e encaminhar 

correspondências. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo: técnicas 
de triagem, organização e registro 

– fluxo documental; 

 Aulas críticas e dialogadas; 
 Aulas expositivas; 

 

 

 
14/03 a 25/03 
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Identificar e desenvolver no 
ambiente de trabalho um 

leiaute organizado, ergonômico 
e acessível. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo: 
planejamento e organização do 
ambiente de trabalho/ leiaute; 

 Aulas expositivas; 
 Aulas críticas e dialogadas; 
 Estudo de caso; 

 

 
28/03 a 08/04 

Identificar e desenvolver no 
ambiente de trabalho um 

leiaute organizado, ergonômico 
e acessível. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo: 
fundamentos e práticas 

ergonômicas na organização do 
ambiente de trabalho; 

 Aulas expositivas; 
 Aulas críticas e dialogadas; 
 Estudo de caso; 

 

 
11/04 a 22/04 

Selecionar, organizar, 
classificar e arquivar 

documentos. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo: técnicas 
de arquivamento e suas fases; 

 Aulas críticas e dialogadas; 
 Aulas expositivas; 

 

 
25/04 a 29/04 

Selecionar, organizar, 
classificar e arquivar 

documentos. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo: 

  técnicas de arquivos de 
prosseguimento (followup); 

 Aulas críticas e dialogadas; 
 Aulas expositivas; 

 

 

 
02/05 a 06/05 

Executar, coordenar, controlar 
e organizar agendas: manual e 

eletrônica. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo: 
 - técnicas em agendas:  manual e 

eletrônica 

 Aulas expositivas; 
 Aulas críticas e dialogadas; 
 Estudo de caso 

 
09/05 a 20/05 

Praticar atendimento ao cliente 
interno e externo em 

concordância com programas 
de gestão da qualidade ao 
atendimento. Organizar o 

ambiente de trabalho, 
conservar os equipamentos e 
utilizar recursos pautando-se 

na sustentabilidade. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo: 

  Programas de qualidade/ 
atendimento ao cliente – NBR ISO 

10002:2004 – Gestão da 
Qualidade – satisfação do cliente, 

excelência no atendimento; 

 Aulas expositivas; 
 Aulas críticas e dialogadas; 
 Estudo de caso de empresas certificadas 

com programas de gestão de Qualidade 

 
23/05 a 03/06 
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Organizar o ambiente de 
trabalho, conservar os 
equipamentos e utilizar 

recursos pautando-se na 
sustentabilidade. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 

cliente interno e externo:  

 Housekeeping 

 Aulas críticas e dialogadas; 
 Aulas expositivas; 

 

 

 
06/06 a 17/06 

Aplicar técnicas de 
administração do tempo em 
ambientes administrativos. 

Executar com responsabilidade 
as práticas administrativas. 

Administração do tempo: 

  conceitos e aplicação 

 Aulas expositivas; 
 Aulas críticas e dialogadas; 
 Dinâmicas de grupo 
 Vídeos específicos sobre assunto 

 

 
20/06 a 06/07 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Identificar o perfil profissional/ pessoal da 
sua área de atuação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incorporar técnicas de atendimento ao 
cliente, de gestão documental e do 
arranjo físico do ambiente de trabalho.  
 
 
 

 
Observações diretas; 
Estudo de Casos; 
Trabalhos propostos; 
Participação nos debates 
previstos nos procedimentos 
didáticos; 
Avaliação escrita. 
 
 
 
 
 
Estudo de caso; 
Trabalhos propostos; 
Leituras dirigidas; 
Atividades específicas 
propostas 
 

 
 Clareza, coerência, capacidade de 
interpretação e embasamento 
conceitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clareza, coerência, capacidade de 
interpretação sobre técnicas sobre 
técnicas de excelência no 
atendimento de clientes. 
 
 

 
Desempenho que evidencie 
habilidade em atuar ciente da 
complexidade que a área de 
administração demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho prático que evidencia a 
capacidade de comunicação para 
fins de excelência no atendimento de 
clientes e capacidade de gestão 
documental e organização de 
arquivos. 
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Executar atividades compatíveis com a 
cultura organizacional.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estudo de caso; 
Trabalhos propostos; 
Leituras dirigidas; 
Avaliação escrita 
Atividades específicas 
propostas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretação sobre conceitos de 
cultura organizacional, coerência e 
embasamento sobre técnicas de 
administração de tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender a importância e 
influência da cultura organizacional 
sobre a gestão estratégica dos 
negócios e capacidade de 
contextualizar técnicas de 
administração do tempo. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X   X X 

Março 
X X   X 

 
Abril 

X X                 X X X 

Maio 
X X   X 

 
Junho 

X X                  X X 
 

Julho 
X X   X X 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Apostilas  
- Recursos Audiovisuais  
- Jornais e Revistas (Veja, Exame, Você S/A, Folha de São Paulo).  
- Vídeos  
- Publicações Especializadas 
 
 BIBLIOGRAFIA: CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. Ed. Campus 
 MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à Administração. Ed. Atlas 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

- Projeto empresa para fins de integração das competências desenvolvidas ao longo do curso; 

- 16 e 17/04/16 – Visita Técnica – Recanto Vale do Céu - Delfinópolis; 

- 24/04/16 – Aniversário da escola – 92 anos; 
- Atividade de integração – Festa Junina – 24/06/16. 

- Junho/16 – 4º Mostra dos Trabalhos de Conclusão de Curso Gestão (quadra esportiva). 

 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos nas situações de aprendizagem diárias, com os recursos e 
metodologias previstas no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação, além de outros: pesquisa bibliográfica; 
pesquisa webgráfica; pesquisa de campo em empresas; estudo de caso; atividades práticas nos 
laboratórios de informática; produção de relatórios; produção de textos diversos; participação em projetos 
sociais e interdisciplinares.  

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcelo Valeriano da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 22 de fevereiro 2016. 

Ezequiel Mendonça 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 


