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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca – SP 

EE Torquato Caleiro 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de 
Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação:  Série: 3º 

Componente Curricular: Gestão Financeira e Econômica 

C.H. Semanal: 2 h/a Professor: Antonio Henrique Vitolano 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Atribuições: 
Elaborar relatórios gerenciais.  
Controlar orçamentos e fluxos financeiros.  
Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento 
empresarial.  
Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais.  
Atividades: 
Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas, acompanhar execução orçamentária, fornecer 
informações financeiras para auditorias. elaborar demonstrações financeiras, analisar o 
comportamento econômico e financeiro do mercado, elaborar relatórios de produção, estoques e 
de comercialização ao órgão fiscalizador, elaborar processos para registro de produtos e  aplicar 
conhecimentos de economia nas organizações 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 

              



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

 

Componente Curricular:   Gestão Financeira e Econômica                                                          Série: 3º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

Planejar e identificar as principais 
demonstrações financeiras como 
instrumentos de tomada de decisões.  
 
 
 
 
 
 
Correlacionar os métodos de montagem do 
orçamento de pessoal, financeiro, 
administrativo, de materiais, patrimonial, de 
produção, de comercialização e demais 
metodologias para gerenciamento do 
orçamento.  
 
Interpretar dados numéricos e factuais 
sobre atividades econômicas, obedecendo 
às instruções definidas em escala superior 
e classificá-las por natureza específica, no 
sentido de permitir sua inclusão, de forma 
adequada e eficaz, em plano orçamentário.  
 
 

1.1 
 
 
1.2 
1.3 
 
1.4 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 

Identificar os princípios financeiros e suas 
aplicações para a definição das políticas 
organizacionais.  
Elaborar cálculos e planilhas de controles.  
Identificar, como receitas e despesas, as 
operações de resultados nas organizações.  
Determinar índices para contribuir na 
administração dos principais ativos.  
 
Utilizar as principais demonstrações contábeis, 
como elementos de dados e informações para 
subsidiar decisões.  
Identificar e caracterizar o sistema, objetivos e 
amplitude do planejamento financeiro.  
 
 
Montar planilhas de despesas de pessoal, de 
investimentos, de vendas, de receitas e demais 
dados, de maneira a permitir, organizá-los para 
extrapolar as tendências e estimar posições 
futuras.  
Executar cálculos baseando-se em dados 
numéricos obtidos nas fontes externas ou internas 
da empresa, para a determinação de montantes a 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

Função Financeira nas Empresas:  

 comportamento Financeiro da 
economia;  

 administração do capital de giro 
(próprio e de terceiros);  

 conceitos de receitas e despesas e 
demonstração de resultado  

 
 
Planejamento e Controle Financeiro  
 
 
 
 
 
 
Técnicas Orçamentárias:  

 metodologia para a elaboração de 
orçamentos financeiros, quantitativos e 
outros;  

 processos e fórmulas matemáticas 
para estruturar cálculos orçamentários;  

 manuais operacionais orçamentários;  

 principais demonstrações financeiras 
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Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
 
 
4. 
 

 
 
 
Correlacionar os pontos essenciais de uma 
política econômica e financeira e sua 
aplicação no planejamento.  

 
 
 
4. 
 
 
 
 

serem utilizados nos sistemas.  
 
 
Aplicar os conhecimentos de Economia nas 
organizações empresariais.  
 
 
 

 
 
 
4. 
 

  
 
 
Introdução à Teoria Econômica – Lei da 
Escassez:  
macroeconomia: contabilidade nacional, 
componentes do consumos; Teoria Monetária 
e Sistema Financeiro (inflação, taxas de juros);  
microeconomia: agentes econômicos (Teoria 
das Empresas e Teoria do Consumidor)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:   Gestão Financeira e Econômica                                                          Série: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas 
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1.1. Identificar os princípios 
financeiros e suas aplicações 
para a definição das políticas 
organizacionais.  
1.2. Elaborar cálculos e 
planilhas de controles.  
1.3. Identificar, como receitas 
e despesas, as operações de 
resultados nas organizações.  

1.4. Determinar índices 
para contribuir na 
administração dos 
principais ativos.  

1. Função Financeira nas 
Empresas:  

 comportamento 
Financeiro da 
economia;  

 administração do 
capital de giro (próprio 
e de terceiros);  

 
 

 conceitos de receitas 
e despesas e 
demonstração de 
resultado  

 

Entender e utilizar textos de 

diferentes naturezas: 

tabelas, gráficos, expressões 

algébricas, expressões 

geométricas, ícones, gestos 

etc. 

Aulas expositivas, 
Exercícios práticos  
Revisão do conteúdo através 
da correção do exercício 
 
Aulas expositivas,  
Exercícios em grupos  
Revisão do conteúdo com 
base na correção do Exercício 
 
Aulas expositivas 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com 
base na correção da atividade 
Avaliação Individual 

 
 
 

09/02 a 24/02 
 
 

24/02 a 11/03 
 
 
 

11/03 a 26/03 

2.1. Utilizar as principais 
demonstrações contábeis, 
como elementos de dados e 
informações para subsidiar 
decisões.  

2.2. Identificar e 
caracterizar o sistema, 
objetivos e amplitude do 
planejamento financeiro.  

2. Planejamento e Controle 
Financeiro  
 
 
 
 
2. Planejamento e Controle 
Financeiro  
 

 

Entender e utilizar textos de 

diferentes naturezas: 

tabelas, gráficos, expressões 

algébricas, expressões 

geométricas, ícones, gestos 

etc. 

Aula expositiva 
Pesquisas em livros ou sites 
especializados 
 
 
Construção de Fluxo de Caixa 
Aulas práticas 
Revisão de conteúdo com 
base na correção dos fluxos 
Avaliação Prática 

 
26/03 a 10/04 

 
 
 
 
 

10/04 a 25/04 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas 
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

3.1. Montar planilhas de 
despesas de pessoal, de 
investimentos, de vendas, de 
receitas e demais dados, de 
maneira a permitir, organizá-
los para extrapolar as 
tendências e estimar posições 
futuras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Executar cálculos 
baseando-se em dados 
numéricos obtidos nas fontes 
externas ou internas da 
empresa, para a determinação 
de montantes a serem 
utilizados nos sistemas.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Técnicas Orçamentárias:  

 metodologia para a 
elaboração de 
orçamentos 
financeiros, 
quantitativos e outros;  
 

 processos e fórmulas 
matemáticas para 
estruturar cálculos 
orçamentários;  
 

 
 
 
 

 processos e fórmulas 
matemáticas para 
estruturar cálculos 
orçamentários 

 
 
 
 
 

 processos e fórmulas 
matemáticas para 
estruturar cálculos 
orçamentários 

 

 processos e fórmulas 

Entender os princípios das 
tecnologias de planejamento, 
organização, gestão e 
trabalho de equipe para 
conhecimento do indivíduo, da 
sociedade, da cultura e dos 
problemas que se deseja 
resolver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender os princípios das 
tecnologias de planejamento, 
organização, gestão e 
trabalho de equipe para 
conhecimento do indivíduo, da 
sociedade, da cultura e dos 
problemas que se deseja 
resolver. 
 
 
Entender os princípios das 
tecnologias de planejamento, 
organização, gestão e 
trabalho de equipe para 
conhecimento do indivíduo, da 

Conceitos de Orçamentos 
através de aulas expositivas e 
atividades práticas 
 
 
 
 
 
Construção do Orçamento  
Orçamento de Receitas 
Exercícios práticos Individual 
ou em grupo 
Revisão de conteúdo através 
de correção da prática 
 
 
Construção do Orçamento  
Orçamento de Impostos 
Exercícios práticos Individual 
ou em grupo 
Revisão de conteúdo através 
de correção da prática 
 
 
Construção do Orçamento  
CPV ou CMV do orçamento 
Exercícios práticos Individual 
ou em grupo 
Revisão de conteúdo através 
de correção da prática 
Construção do Orçamento  

 
25/04 a 10/05 

 
 
 
 
 

10/05 a 25/05 
 
 
 
 
 
 

25/05 a 09/06 
 
 
 
 
 
 

09/06 a 24/06 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas 
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matemáticas para 
estruturar cálculos 
orçamentários 

 
 
 

 processos e fórmulas 
matemáticas para 
estruturar cálculos 
orçamentários 

 

 processos e fórmulas 
matemáticas para 
estruturar cálculos 
orçamentários 

 
 

 processos e fórmulas 
matemáticas para 
estruturar cálculos 
orçamentários 

 
 
 
 
 

 manuais operacionais 
orçamentários;  

 principais 
demonstrações 
financeiras  

sociedade, da cultura e dos 
problemas que se deseja 
resolver. 
 
 
 
Entender os princípios das 
tecnologias de planejamento, 
organização, gestão e 
trabalho de equipe para 
conhecimento do indivíduo, da 
sociedade, da cultura e dos 
problemas que se deseja 
resolver. 
 
 
 
 
Analisar, interpretar e aplicar 
os recursos expressivos das 
linguagens, relacionando texto 
com seu contexto, conforme 
natureza; função; 
organização; estrutura; 
condições de produção e de 
recepção. 
 

Orçamento trabalhistas 
Exercícios práticos Individual 
ou em grupo 
Revisão de conteúdo através 
de correção da prática 
 
Retomada de conteúdo – 
Orçamento (vendas, impostos, 
CMV ou CPV e Folha Pgto) 
Atividade prática 
 
Construção do Orçamento  de 
gastos gerais de Fabricação 
Exercícios práticos Individual 
ou em grupo 
Revisão de conteúdo através 
de correção da prática 
 
Construção do Orçamento de 
Gastos Gerais Fabricação. 
Exercícios práticos Individual 
ou em grupo 
Revisão de conteúdo através 
de correção da prática 
Avaliação Prática 
 
Construção de Orçamento – 
Cenário positivo 
Exercicio prático 
Exercícios práticos Individual 
ou em grupo 

 
 

24/06 a 07/07 
 
 
 
 
 
 

20/07  a 10/08 
 
 
 
 
 
 

10/08 a 05/09 
 
 
 
 
 
 

05/09 a 20/09 
 
 
 
 

20/09 a 05/10 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas 
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

 
 
 
 

 manuais operacionais 
orçamentários;  

 principais 
demonstrações 
financeiras  

 
 

Revisão de conteúdo através 
de correção da prática 
 
Construção de Orçamento – 
Cenário positivo 
Exercicio negativo 
Exercícios práticos Individual 
ou em grupo 
Revisão de conteúdo através 
de correção da prática 
 
Construção de projetos de 
Orçamento com fluxo de caixa 
Atividade Final 

 
 

05/10 a 20/10 
 
 
 
 

20/10 a 05/11 

4. Aplicar os conhecimentos 
de Economia nas 
organizações empresariais.  

 

4. Introdução à Teoria 
Econômica – Lei da Escassez:  

 macroeconomia: 
contabilidade 
nacional, 
componentes do 
consumos; Teoria 
Monetária e Sistema 
Financeiro (inflação, 
taxas de juros);  

 microeconomia: 
agentes econômicos 
(Teoria das Empresas 
e Teoria do 
Consumidor)  

 

Entender as tecnologias da 
informação e comunicação 
como meios ou instrumentos 
que possibilitem a construção 
de conhecimentos. 
 
 
 
 
Entender as tecnologias da 
informação e comunicação 
como meios ou instrumentos 
que possibilitem a construção 
de conhecimentos. 

Aula expositivas com 
exercícios práticos.  
 
 
 
Aula expositivas, com 
exercícios práticos e relatórios 
de analise.  
 
 
 
Aula expositivas, com 
exercícios práticos e relatórios 
de analise. ] 
Avaliação de conhecimentos 
 

 
05/11 a 20/11 

 
 
 
 

20/11 a 05/12 
 
 
 
 
 

05/12 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular:   Gestão Financeira e Econômica                                                          Série: 3º 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Planejar e identificar as 
principais demonstrações 
financeiras como 
instrumentos de tomada de 
decisões.  

- Identificar os princípios 
financeiros e aplicá-los na gestão 
da empresa. 
- Elaborar cálculos e planilhas de 
controle após identificação das 
receitas e despesas existentes 
na operação da empresa. 
- Definir indicadores que meçam 
a gestão dos ativos da empresa. 
 

Trabalhos em grupo; 
Discussões em sala; 
Avaliação escrita. 

Clareza; 
Precisão; 
Uso correto dos termos 
técnicos; 
Embasamento conceitual; 
Cumprimento de prazos. 

Desempenho que evidencie 
habilidade na utilização dos 
princípios financeiros para 
elaboração de cálculos e 
planilhas de controle após uma 
correta identificação das 
receitas e despesas da 
atividade empresarial. 

Correlacionar os métodos de 
montagem do orçamento de 
pessoal, financeiro, 
administrativo, de materiais, 
patrimonial, de produção, de 
comercialização e demais 
metodologias para 
gerenciamento do 
orçamento.  
 

Identificar nas demonstrações 
contábeis subsídios para a 
elaboração de orçamento e 
tomada de decisões. 

Estudos dirigidos; 
Atividade prártica 
 

Clareza; 
Precisão; 
Uso correto dos termos 
técnicos; 
Embasamento conceitual; 
Cumprimento de prazos. 

Demonstração de pleno 
conhecimento das 
demonstrações contábeis e 
extração de dados das mesmas 
de maneira correta. 

Interpretar dados numéricos 
e factuais sobre atividades 

Montar planilhas orçamentárias 
de vendas, de pessoal, de 

Avaliações práticas; 
Discussões em sala; 

Clareza; 
Precisão; 

Desempenho que evidencie 
habilidade em elaborar 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

econômicas, obedecendo às 
instruções definidas em 
escala superior e classificá-
las por natureza específica, 
no sentido de permitir sua 
inclusão, de forma adequada 
e eficaz, em plano 
orçamentário.  
 

investimentos e demais dados 
utilizando informações obtidas de 
fontes internas e externas. 
Trabalhar com cenários e 
projeção futura. 

Elaboração de planilhas 
exercícios de fixação 
Retomadas de conteúdos 
Avaliação Prática 
 

Uso correto dos termos 
técnicos; 
Embasamento conceitual; 
Cumprimento de prazos. 

planilhas orçamentárias 
projetando cenários financeiros 
e econômicos futuros 

Correlacionar os pontos 
essenciais de uma política 
econômica e financeira e sua 
aplicação no planejamento.  

Aplicar conhecimentos micro e 
macro econômicos dentro das 
organizações empresariais. 

Analise do Temas 
Estudos de caso. 
Atividades práticas 

Clareza; 
Precisão; 
Uso correto dos termos 
técnicos; 
Embasamento conceitual; 
Cumprimento de prazos. 

Evidenciar habilidade de 
transformação de dados em 
recursos utilizáveis nas 
organizações. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas; 
Recursos audiovisuais 
Jornais e revistas especializados 
Sites Oficiais 
Publicações especializadas 
 
Bibliografia: 
Assaf Neto, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços. 8ª Edição, Editora Atlas, 2006. 
Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. 9ª Edição, Editora Atlas, 2006. 
Sanvicente, Antonio Zoratto. Administração Financeira. Editora Atlas, 2009. 
Silva, José Pereira da. Análise Financeiras das Empresas. 9

a
 Edição, Editora Atlas, 2010. 

Hoji, Masakazu . Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada, estratégias 
financeiras, orçamento empresarial, 11ª edição. Atlas, 02/2014 
Souza, Acilon Batista . Curso de administração financeira e orçamento: princípios e aplicações. Atlas, 
02/2014 

 

VI – 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 previstos no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação, além de outros: pesquisa 
bibliográfica; pesquisa webgráfica; pesquisa de campo em empresas; estudo de caso; atividade prática, 
produção de relatórios; produção de textos diversos; participação em projetos interdisciplinares. 
  Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Antonio Henrique Vitolano 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          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 
Integrado ao Ensino Médio, devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Código: 078 Município: Franca  

EE: Torquato Caleiro 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios  

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO 
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Qualificação: Série: 3ª 

Componente Curricular: GESTÃO DE PESSOAS II  
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos.  

Utilizar manual de integração para socialização de pessoal.  

Aplicar normas de segurança no trabalho.  

Divulgar áreas de risco.  

Elaborar programas preventivos.  

Informar condições inseguras de trabalho.  

Fiscalizar a utilização de EPI.  

Obedecer às orientações da CIPA.  

Definir métodos de desenvolvimento de pessoas.  

Aplicar metodologia de comunicação pessoal formal/ informal em feedbacks na avaliação de 
desempenho.  

Definir programas de qualidade de vida no gerenciamento de pessoas.  

Identificar as diversas gerações para aplicar gestão de pessoas.  

Promover mudanças maximizando desempenho e otimizando a integração dos Recursos 
Humanos.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

 
Componente Curricular:                Gestão de Pessoas II                                                                                                   Série:3ª 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender as tendências do processo 
seletivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar o processo de aplicação de 
pessoas na organização.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
1.2 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
2.2 
2.3 
 
2.4 
 
2.5 
 
2.6 

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 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de alternativas de seleção:  

o mídias sociais;  

o grafologia etc  

 

2. 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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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar o processo de desenvolvimento 
de pessoas e de organizações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementar políticas de desenvolvimento 
e retenção de talentos.  
 
 
 
 
 

 
2.7 
 
 
 
 
 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
4.2 
 
 
4.3 
 

inicial.  
Implementar ações e controles de avaliação para 
os treinamentos.  
 
 
 
 
 
Diagnosticar as necessidades de treinamento.  
Detectar que tipo de mudança de comportamento 
deverá ser adquirido pelo treinamento.  
Implementar plano de treinamento.  
Apurar custos de treinamento mensurando os resultados 

alcançados.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar possibilidades de desenvolvimento de 
pessoal.  
Desenvolver ações que possibilitem aplicação de 
métodos de desenvolvimento de pessoas no 
cargo atual e fora do cargo.  
Desenvolver ações e  
políticas de retenção de talentos.  

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Definição de treinamento e 
desenvolvimento:  

 treinamento técnico;  
 treinamento comportamental;  
 mudanças comportamentais:  

o transmissão de informações;  

o desenvolvimento de habilidades;  

o desenvolvimento de atitudes;  

o desenvolvimento de conceitos  

 processo de treinamento:  
o diagnóstico;  

o desenho;  
implementação;  
o avaliação  

 apuração dos custos de treinamento  
 
 
Métodos de desenvolvimento de pessoas no 
cargo atual:  

 rotação de cargos;  
 posições de assessoria;  
 aprendizagem prática;  
 atribuição de comissões;  
 participação em cursos e seminários 
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5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer a importância do Gestor de 
Recursos Humanos para manutenção da 
higiene, segurança e qualidade de vida no 
trabalho.  
 
 
 
 

4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
5.2 
 
5.3 
 
5.4 

Identificar a importância da comunicação.  
Conhecer a aplicação de um programa de 
relações com o empregado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir o papel do Gestor de Recursos Humanos 
para a higiene, segurança e qualidade de vida no 
trabalho.  
Identificar os aspectos do ambiente físico e 
psicológico de trabalho.  
Aplicar os princípios da ergonomia no ambiente 
de trabalho.  
Indicar as etapas do programa de saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

externos;  
 exercícios de simulação de papéis (role 

playing);  
 treinamento (outdoor) fora da empresa;  
 estudo de casos;  
 jogos de empresas (management games 

ou business games);  
 centro de desenvolvimento internos (in 

house development centers);  
 coaching  
 desenvolvimento de pessoas fora do 

cargo:  
o tutorial;  
o aconselhamento de funcionários  

 programa de relações com o empregado:  
o comunicações;  
o cooperação;  
o proteção;  
o assistência;  
o disciplina e conflito  

 processo de reconhecimento de 
desempenho e empenho:  
o práticas de reconhecimento e recompensa  
 
Principais conceitos e as melhores práticas 
de higiene, segurança e qualidade de vida 
no trabalho:  

 legislação sobre Saúde e Segurança do 
Trabalho;  

 riscos ambientais;  
 prevenção de acidentes;  
 acidente de trabalho;  
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerenciar o processo de avaliação de 
desempenho.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 
6.2 
 
6.3 
6.4 
 
6.5 
 
6.6 

ocupacional.  
Identificar a importância da comunicação de 
acidente de trabalho e sua validade.  
Analisar os impactos gerados pela área de 
Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida.  
Identificar a Qualidade de Vida no trabalho como 
competência estratégica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar o processo de avaliação de 
desempenho e suas potencialidades.  
Conhecer métodos tradicionais de avaliação de 
desempenho.  
Conhecer métodos modernos de avaliação de 
desempenho.  
Identificar as aplicações e técnicas da avaliação 
de desempenho.  
Demonstrar as características e a importância do 
processo de avaliação de desempenho.  
Analisar as informações contidas na entrevista de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 abertura da CAT;  
 auxílio doença;  
 ambiente físico de trabalho:  

o NR 9 – Programa de Prevenção dos 
Riscos Ambientais (PPRA)  

 ambiente psicológico de trabalho;  
 princípios de ergonomia;  
 saúde ocupacional:  

o NR 7 – Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional  
 NR 5 – CIPA:  

o acidentes de trabalho;  

o causas;  

o EPIs e EPCs  

 insalubridade e periculosidade;  

 componentes da qualidade de vida no 
ambiente de trabalho;  

 equilíbrio pessoal:  

o trabalho, estresse e o desemprego  

 
Conceito de avaliação de desempenho 
humano:  

 métodos tradicionais:  
o escalas gráficas;  

o escolha forçada;  

o pesquisa de campo;  

o incidentes críticos  

 novas abordagens:  

o avaliação participativa por objetivos;  
o avaliação 360 graus;  

o avaliação de competências  

 conceito e a importância do feedback;  
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7 

 
 

Compreender a influência das 

tendências na Gestão de Pessoas. 

 
 
7.1 
7.2 
 
73. 
 
7.4 
 
7.5 
 
 
7.6 

desligamento.  

 

Identificar a diferença entre downsizing e 
rightsizing.  
Interpretar a atuação do mentoring e do coach 

para a criação de valor.  
Compreender as gerações e o foco que a Gestão 
de Pessoas deve empreender no capital 
intelectual da organização.  
Compreender a necessidade de aperfeiçoamento e 

inovação na Gestão de Pessoas.  

Utilizar instrumentos de medições para os 
aspectos intangíveis que agregam valor a 
produtos e serviços.  
Conhecer as dez grandes áreas de indicadores de gestão 

do capital humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

 entrevista de desligamento  
 
Definições para a área de Gestão de 
Pessoas:  

 downsizing;  
 rightsizing;  
 empowerment;  
 outsourcing;  
 benchmarking;  
 mentoring;  
 coaches;  
 gestão do conhecimento;  
 gerações:  

o baby-boomers;  

o geração X, Y e Z  

 responsabilidade social  

 
Desafios na Gestão de Recursos Humanos:  

 Balanced Scorecard e capitais formadores 
de ativos intangíveis:  
o capital humano;  

o capital informacional;  

o capital organizacional;  

o capital institucional;  

o capital de relacionamentos;  
o capital intelectual  

 indicadores de desempenho em Recursos 

Humanos:  
o eficácia organizacional;  

o estrutura de RH;  

o remuneração;  

o benefícios;  
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o absenteísmo e rotatividade;  

o recrutamento & seleção;  

o educação e aprendizagem;  
o saúde ocupacional;  

o relações trabalhistas;  

o perfil da força de trabalho  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:            Gestão de Pessoas II                                                                                                     Série: 3ª 
 

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

01 

1.1. Conhecer o processo 
seletivo, suas etapas e 
características.  
1.2. Identificar as diferentes 
técnicas de seleção de 
pessoas.  
1.3. Acompanhar as etapas 
do processo de seleção.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utilizar-se das linguagens 

como meio de expressão, 

informação e comunicação, 

em situações intersubjetivas, 

adequando-as aos contextos 

diferenciados dos 

interlocutores e das situações 

em que eles se encontram. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

09 a 27/02  
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01 

1.1. Conhecer o processo 
seletivo, suas etapas e 
características.  
1.2. Identificar as diferentes 
técnicas de seleção de 
pessoas.  
1.3. Acompanhar as etapas 
do processo de seleção.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utilizar-se das linguagens 

como meio de expressão, 

informação e comunicação, 

em situações intersubjetivas, 

adequando-as aos contextos 

diferenciados dos 

interlocutores e das situações 

em que eles se encontram. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

09 a 27/02  
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02 

2.1. Descrever cultura 
organizacional.  
2.2. Compreender o 
processo de aplicar pessoas 
pela cultura organizacional.  
2.3. Interpretar o processo 
de alocar e posicionar 
pessoas em suas atividades 
na organização.  
2.4. Recepcionar pessoas e 
introduzi-las na organização 
em consonância com a 
cultura organizacional.  
2.5. Utilizar manual de 
integração no processo de 
aplicação de pessoas na 
organização.  
2.6. Verificar necessidade de 
treinamento para função 
inicial.  
2.7. Implementar ações e 
controles de avaliação para 
os treinamentos.  
 

 

Exprimir-se por escrito ou 

oralmente com clareza, 

usando a terminologia 

pertinente. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
02 a 20/03 
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02 

2.1. Descrever cultura 
organizacional.  
2.2. Compreender o 
processo de aplicar pessoas 
pela cultura organizacional.  
2.3. Interpretar o processo 
de alocar e posicionar 
pessoas em suas atividades 
na organização.  
2.4. Recepcionar pessoas e 
introduzi-las na organização 
em consonância com a 
cultura organizacional.  
2.5. Utilizar manual de 
integração no processo de 
aplicação de pessoas na 
organização.  
2.6. Verificar necessidade de 
treinamento para função 
inicial.  
2.7. Implementar ações e 
controles de avaliação para 
os treinamentos.  
 

 

Exprimir-se por escrito ou 

oralmente com clareza, 

usando a terminologia 

pertinente. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
23/03 a 10/04 
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03 

 
 
 
 
 
3.1. Diagnosticar as 
necessidades de 
treinamento.  
3.2. Detectar que tipo de 
mudança de comportamento 
deverá ser adquirido pelo 
treinamento.  
3.3. Implementar plano de 
treinamento.  
3.4. Apurar custos de 

treinamento mensurando os 

resultados alcançados.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colocar-se como sujeito no 

processo de produção/ 

recepção da comunicação e 

expressão. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
13 a 30/04  
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03 

 
 
 
 
 
3.1. Diagnosticar as 
necessidades de 
treinamento.  
3.2. Detectar que tipo de 
mudança de comportamento 
deverá ser adquirido pelo 
treinamento.  
3.3. Implementar plano de 
treinamento.  
3.4. Apurar custos de 

treinamento mensurando os 

resultados alcançados.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colocar-se como sujeito no 

processo de produção/ 

recepção da comunicação e 

expressão. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

04 a 22/05  



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015  

04 

4.1. Verificar possibilidades 
de desenvolvimento de 
pessoal.  
4.2. Desenvolver ações que 
possibilitem aplicação de 
métodos de desenvolvimento 
de pessoas no cargo atual e 
fora do cargo.  
4.3. Desenvolver ações e  
políticas de retenção de 
talentos.  
4.4. Identificar a importância 
da comunicação.  
4.5. Conhecer a aplicação de um 

programa de 
 

Entender as tecnologias de 

Planejamento, Execução, 

Acompanhamento e 

Avaliação de projetos. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
25/05 a 12/06 

04 

4.1. Verificar possibilidades 
de desenvolvimento de 
pessoal.  
4.2. Desenvolver ações que 
possibilitem aplicação de 
métodos de desenvolvimento 
de pessoas no cargo atual e 
fora do cargo.  
4.3. Desenvolver ações e  
políticas de retenção de 
talentos.  
4.4. Identificar a importância 
da comunicação.  
4.5. Conhecer a aplicação de um 

programa de 
 

Entender as tecnologias de 

Planejamento, Execução, 

Acompanhamento e 

Avaliação de projetos. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
15/06 a 07/07 
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05 

5.1. Definir o papel do Gestor 
de Recursos Humanos para 
a higiene, segurança e 
qualidade de vida no 
trabalho.  
5.2. Identificar os aspectos 
do ambiente físico e 
psicológico de trabalho.  
5.3. Aplicar os princípios da 
ergonomia no ambiente de 
trabalho.  
5.4. Indicar as etapas do 
programa de saúde 
ocupacional.  
5.5. Identificar a importância 
da comunicação de acidente 
de trabalho e sua validade.  
5.6. Analisar os impactos 
gerados pela área de 
Segurança no Trabalho e 
Qualidade de Vida.  
5.7. Identificar a Qualidade 
de Vida no trabalho como 
competência estratégica.  
  
 

Avaliar resultados 

(experimentos, 

demonstrações, projetos etc.) 

e propor ações de 

intervenção, pesquisas ou 

projetos com base nas 

avaliações efetuadas. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 
 Resolução de problemas práticos 

20/07 a 07/08 
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05 
 

5.1. Definir o papel do Gestor 
de Recursos Humanos para 
a higiene, segurança e 
qualidade de vida no 
trabalho.  
5.2. Identificar os aspectos 
do ambiente físico e 
psicológico de trabalho.  
5.3. Aplicar os princípios da 
ergonomia no ambiente de 
trabalho.  
5.4. Indicar as etapas do 
programa de saúde 
ocupacional.  
5.5. Identificar a importância 
da comunicação de acidente 
de trabalho e sua validade.  
5.6. Analisar os impactos 
gerados pela área de 
Segurança no Trabalho e 
Qualidade de Vida.  
5.7. Identificar a Qualidade 
de Vida no trabalho como 
competência estratégica.  
  
 

Avaliar resultados 

(experimentos, 

demonstrações, projetos etc.) 

e propor ações de 

intervenção, pesquisas ou 

projetos com base nas 

avaliações efetuadas. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 
 Resolução de problemas práticos 

10/08 a 28/08 
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06 

6.1. Interpretar o processo 
de avaliação de desempenho 
e suas potencialidades.  
6.2. Conhecer métodos 
tradicionais de avaliação de 
desempenho.  
6.3. Conhecer métodos 
modernos de avaliação de 
desempenho.  
6.4. Identificar as aplicações 
e técnicas da avaliação de 
desempenho.  
6.5. Demonstrar as 
características e a 
importância do processo  
contidas na entrevista de 

desligamento.  

 
 

Considerar a linguagem e 

suas manifestações como 

fonte de legitimação de 

acordos e condutas sociais 

que se realizam em contextos 

histórico-culturais 

específicos. 
 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 
 Resolução de problemas práticos 

31/08 a 18/09 
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06 

6.1. Interpretar o processo 
de avaliação de desempenho 
e suas potencialidades.  
6.2. Conhecer métodos 
tradicionais de avaliação de 
desempenho.  
6.3. Conhecer métodos 
modernos de avaliação de 
desempenho.  
6.4. Identificar as aplicações 
e técnicas da avaliação de 
desempenho.  
6.5. Demonstrar as 
características e a 
importância do processo  
contidas na entrevista de 

desligamento.  

 
 

Considerar a linguagem e 

suas manifestações como 

fonte de legitimação de 

acordos e condutas sociais 

que se realizam em contextos 

histórico-culturais 

específicos. 
 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 
 Resolução de problemas práticos 

21/09 a 02/10 

07 

7.1. Identificar a diferença 
entre downsizing e 
rightsizing.  
7.2. Interpretar a atuação do 
mentoring e do coach para a 
criação de valor.  
7.3. Compreender as 
gerações e o foco que a 
Gestão de Pessoas deve 
empreender no capital 
intelectual da organização 

Compreender e avaliar a 

produção e o papel histórico 

das instituições sociais, 

políticas e econômicas na 

vida dos diferentes grupos e 

atores sociais e em suas 

relações de: a) convivência; 

b) exercício de direitos e 

deveres de cidadania; c) 

administração da justiça; d) 

distribuição de renda; e) 

benefícios econômicos etc. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
05 a 23/10  
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07 

7.1. Identificar a diferença 
entre downsizing e 
rightsizing.  
7.2. Interpretar a atuação do 
mentoring e do coach para a 
criação de valor.  
7.3. Compreender as 
gerações e o foco que a 
Gestão de Pessoas deve 
empreender no capital 
intelectual da organização 

Compreender e avaliar a 

produção e o papel histórico 

das instituições sociais, 

políticas e econômicas na 

vida dos diferentes grupos e 

atores sociais e em suas 

relações de: a) convivência; 

b) exercício de direitos e 

deveres de cidadania; c) 

administração da justiça; d) 

distribuição de renda; e) 

benefícios econômicos etc. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
26/10 a 13/11 

07 

8.1. Compreender a 
necessidade de 
aperfeiçoamento e inovação 
na Gestão de Pessoas.  
8.2. Utilizar instrumentos de 
medições para os aspectos 
intangíveis que agregam 
valor a produtos e serviços.  
8.3. Conhecer as dez 
grandes áreas de 
indicadores de gestão do 
capital humano. 

Compreender e avaliar a 

produção e o papel histórico 

das instituições sociais, 

políticas e econômicas na 

vida dos diferentes grupos e 

atores sociais e em suas 

relações de: a) convivência; 

b) exercício de direitos e 

deveres de cidadania; c) 

administração da justiça; d) 

distribuição de renda; e) 

benefícios econômicos etc. 

 Aula expositiva 
 Leitura dirigida 
 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
16/11 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:                                                Gestão de Pessoas II                                                                  Série:3ª 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Compreender as 
tendências do processo 
seletivo.  
 
 
 
 
 
 
2. Interpretar o processo 
de aplicação de pessoas 
na organização.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Conhecer o processo 
seletivo, suas etapas e 
características.  
1.2. Identificar as diferentes 
técnicas de seleção de pessoas.  
1.3. Acompanhar as etapas do 
processo de seleção.  
 
 
 
2.1. Descrever cultura 
organizacional.  
2.2. Compreender o processo de 
aplicar pessoas pela cultura 
organizacional.  
2.3. Interpretar o processo de 
alocar e posicionar pessoas em 
suas atividades na organização.  
2.4. Recepcionar pessoas e 
introduzi-las na organização em 
consonância com a cultura 
organizacional.  
2.5. Utilizar manual de 
integração no processo de 
aplicação de pessoas na 
organização.  
2.6. Verificar necessidade de 
treinamento para função inicial.  

Observações diretas; 
Estudo de Casos. 
Relatório escrito 
Estudo de casos 
 
 
 
 
 
 
Demonstrações práticas. 
Estudo de Casos 
Avaliação escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precisão, coesão e rapidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação; Cooperação. 
Interesse, Iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolução da situação proposta, 
utilizando a precisão, a 
complexidade       e a criticidade. 
 
 
 
 
 
 
 
Síntese  escrita da proposta de 
solução dos problemas  com as 
informações selecionadas. 
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3. Interpretar o processo 
de desenvolvimento de 
pessoas e de 
organizações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Implementar políticas 
de desenvolvimento e 
retenção de talentos.  
 
 
 
 
 

2.7. Implementar ações e 
controles de avaliação para os 
treinamentos.  
 
3.1. Diagnosticar as 
necessidades de treinamento.  
3.2. Detectar que tipo de 
mudança de comportamento 
deverá ser adquirido pelo 
treinamento.  
3.3. Implementar plano de 
treinamento.  
3.4. Apurar custos de treinamento 

mensurando os resultados 

alcançados.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Verificar possibilidades de 
desenvolvimento de pessoal.  
4.2. Desenvolver ações que 
possibilitem aplicação de 
métodos de desenvolvimento de 
pessoas no cargo atual e fora do 
cargo.  
4.3. Desenvolver ações e  

 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho prático. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Organização, Cumprimentos de 
prazos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentação teórica, 
complexidade, Precisão e 
criticidade. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Desempenho prático que possa 
ser comparado  os requisitos que 
a  empresa  procura,  com as 
características que o candidato 
apresente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolução da situação  proposta, 
utilizando  a precisão, a 
complexidade e a criticidade. 
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5. Reconhecer a 
importância do Gestor de 
Recursos Humanos para 
manutenção da higiene, 
segurança e qualidade de 
vida no trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

políticas de retenção de talentos.  
4.4. Identificar a importância da 
comunicação.  
4.5. Conhecer a aplicação de um 
programa de relações com o 
empregado.  
 
 
5.1. Definir o papel do Gestor de 
Recursos Humanos para a 
higiene, segurança e qualidade 
de vida no trabalho.  
5.2. Identificar os aspectos do 
ambiente físico e psicológico de 
trabalho.  
5.3. Aplicar os princípios da 
ergonomia no ambiente de 
trabalho.  
5.4. Indicar as etapas do 
programa de saúde ocupacional.  
5.5. Identificar a importância da 
comunicação de acidente de 
trabalho e sua validade.  
5.6. Analisar os impactos 
gerados pela área de Segurança 
no Trabalho e Qualidade de 
Vida.  
5.7. Identificar a Qualidade de 
Vida no trabalho como 
competência estratégica.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho prático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentação teórica, 
complexidade, precisão e 
criticidade. 
Precisão, coesão e rapidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resolução da situação proposta, 
utilizando a precisão, a 
complexidade       e a criticidade. 
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6. Gerenciar o processo 
de avaliação de 
desempenho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Compreender a 
influência das tendências 
na Gestão de Pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Interpretar o processo de 
avaliação de desempenho e 
suas potencialidades.  
6.2. Conhecer métodos 
tradicionais de avaliação de 
desempenho.  
6.3. Conhecer métodos 
modernos de avaliação de 
desempenho.  
6.4. Identificar as aplicações e 
técnicas da avaliação de 
desempenho.  
6.5. Demonstrar as 
características e a importância 
do processo de avaliação de 
desempenho.  
6.6. Analisar as informações 

contidas na entrevista de 

desligamento.  

 

 

7.1. Identificar a diferença entre 
downsizing e rightsizing.  
7.2. Interpretar a atuação do 
mentoring e do coach para a 
criação de valor.  
7.3. Compreender as gerações e 
o foco que a Gestão de Pessoas 
deve empreender no capital 
intelectual da organização.  
8.1. Compreender a necessidade de 

aperfeiçoamento e inovação na 

Gestão de Pessoas.  

8.2. Utilizar instrumentos de 

Trabalho prático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho prático. 

 

Participação; Cooperação. 
Interesse, Iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização, Cumprimentos de 
prazos. 
 
 

 

Síntese  escrita da proposta de 
solução dos problemas  com as 
informações selecionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho prático que possa 
ser comparado  os requisitos que 
a  empresa  procura,  com as 
características que o candidato 
apresente.   
 
 
 
. 
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medições para os aspectos 
intangíveis que agregam valor a 
produtos e serviços.  

8.3. Conhecer as dez grandes 
áreas de indicadores de gestão 

do capital humano..  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostilas elaboradas para o componente curricular. 

 Quadro-negro, Retro-projetor  e Transparências, Data-show (opcional)  

 Revistas: Técnicas e Científicas   

 Jornais: Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo. 

 Vídeos diversos relacionados às bases tecnológicas. 

 
BIBLIOGRAFIA  
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. São Paulo. Futura. 1ª edição. 1999. 
GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2001 
LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Sarai-va, 
2005. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 1 ed. São 
Paulo: Futura 2000. 
RABAGLIO, Maria Odete. Seleção por competências. 4ª ed. São Paulo: Educator, 2004. 
 

VI – 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. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: LUCIANO ALVES GIMENEZ 

Assinatura:                                                                                        Data:09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          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 
Integrado ao Ensino Médio, devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Elaborar planilhas de custos de produção.   
Elaborar relatórios gerenciais.  
Analisar índices de produtividade.  
Definir leiaute do processo produtivo.  
Realizar levantamento de recursos disponíveis.  
Analisar e monitorar a capacidade e o fluxo de produção.  
Estabelecer estratégias no processo de produção.  
Identificar desvios no processo de produção.  
Planejar implantação de normas de qualidade.  
Propor melhorias no processo de produção e materiais. 

 

 

Etec  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 78 Município: Franca 

EE: Torquato Caleiro 

Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional:   Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Qualificação:   Série: 3ª ADM 

Componente Curricular: GESTÃO DE PRODUÇÃO E MATERIAIS 

C.H. Semanal: 2,0 Professor: Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:  GESTÃO DE PRODUÇÃO E  MATERIAIS                                                                     Série: 3ª 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

 

Planejar e monitorar a gestão de 
estoque de materiais. 
 
 
  
  
 
 
 
Contextualizar conceitos e estrutura 
da Administração da Produção. 
 
 
 
 
  
Interpretar fundamentos de modelos 

de qualidade.  

1.1 
 
1.2 
1.3 
 
1.4 
 
1.5 
 
2.1 
 
2.2 
2.3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar os fundamentos e conceitos da 
Administração de Materiais.  
Elaborar planilhas de controle de estoque.  
Organizar atividades de previsão e fornecimento 
de materiais e serviços.  
Organizar ações para o monitoramento do 
estoque de materiais.  
Elaborar planilhas de controle de estoque.  
 
Identificar a estrutura da administração da 
produção.  
 Aplicar e utilizar os sistemas de produção.  
 Aplicar técnicas de análise do processo de 
produção.  
 
 
Utilizar programa de qualidade na produção  
 
 
 
 

 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 
3 
 
 
 
 
 

 

4 

 
 

 

Evolução e conceitos na Administração de 
materiais:  

 funções e objetivo da administração de 
materiais;  

 administração de compras;  

 fontes de fornecimento;  

 padrão de fornecimento conforme 
certificação de qualidade.  

Gestão de estoque:  

 fundamentos básicos;  

 classificação dos estoques;  

 inventário, sistemas de controle dos 

materiais  

Conceitos e estrutura da Administração da 

Produção:  

 sistemas de produção;  

 planejamento e controle da produção;  

 análise dos processos de produção;  

 manutenção dos equipamentos (preventiva 
e preditiva  

Programas de qualidade aplicados na produção: 

 seguros: Tipos, aplicabilidade e elementos 
básicos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento  
Componente Curricular:  GESTÃO DA PRODUÇÃO E MATERIAIS                                                            Série: 3ª                                                                                                                   
 

Habilidade 
(Identificar pelo 

número) 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
(Dia e Mês) 

  

 Aula expositiva da Apresentação 
das Bases Tecnológicas, 
Competências e Habilidades. 
Metodologia de avaliação.   

 
09/02   a   13/02 

 

 
 
 

1.1 Aplicar os fundamento 
e conceitos da 
Administração de 
Materiais. 
 

 
1.2 Elaborar planilhas de 

controle de estoque.  
 
1.3 Organizar atividades de 

previsão e 
fornecimento de 
materiais e serviços.  
 
 

 

1. Evolução e conceitos na 
Administração de materiais:  

 funções e 
 

Colocar-se como sujeito 
no processo de produção/ 
recepção da comunicação 
e expressão. 

Aulas teóricas expositivas com a 
participação dos alunos 
 
Atividades de Avaliação sobre 
questão de concurso. 

 
 

19/02   a   27/02 

  objetivo da 
administração de 
materiais;  
 

Colocar-se como sujeito 
no processo de produção/ 
recepção da comunicação 
e expressão. 

Aulas teóricas expositivas e 
interativas. 
. 
 

 
02/03   a  13/03 

 

 administração de 
compras;  

 

Exprimir-se por escrito ou 
oralmente com clareza, 
usando a terminologia 
pertinente. 

Aulas teóricas  e interativas. 
Simulação de situação-problema 
com análise discussão em grupos. 
Utilização de recursos audiovisuais 
 
 

 
 
 

16/03   a  02/04 
 

 fontes de fornecimento; 
 

  

Exprimir-se por escrito ou 
oralmente com clareza, 
usando a terminologia 
pertinente. 

 
Aulas teóricas expositivas com a 
participação dos alunos 
 

 
06/04   a   17/04 
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1.4 Elaborar planilhas de 

controle de estoque.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 padrão de fornecimento 
conforme certificação 
de qualidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exprimir-se por escrito ou 
oralmente com clareza, 
usando a terminologia 
pertinente. 

Explicações orais e escritas. 
Aulas interativas e debates sobre o 
tema. 
Avaliação  escrita individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22/04   a   08/05 

2. Gestão de estoque:  

 fundamentos básicos;  

Entender as tecnologias 
de Planejamento, 
Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 

Aulas teóricas expositivas com a 
participação dos alunos. 

 
11/05   a   22/05 

 

 classificação dos 
estoques;  

 

Exprimir-se por escrito ou 
oralmente com clareza, 
usando a terminologia 
pertinente. 

Explicações orais e escritas. 
Aulas interativas e debates sobre o 
tema.  
Avaliação escrita em grupo. 
 
 
 

 
25/05   a   12/06 
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 inventário, 

  

Avaliar resultados 
(experimentos, 
demonstrações, projetos 
etc.) e propor ações de 
intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas. 

Aula expositiva e  praticas em sala 
de aula e exercícios de fixação 
 

 
15/06   a   26/06 

 

 Inventário 

Avaliar resultados 
(experimentos, 
demonstrações, projetos 
etc.) e propor ações de 
intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas. 

Aula expositiva e  praticas em sala 
de aula e exercícios de fixação. 
 
Avaliação escrita em grupo 
 

 
 

29/06   a   07/07 
 

 sistemas de controle 
dos materiais. 

 
 

Entender as tecnologias 
de Planejamento, 
Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 

Aulas teóricas expositivas. 
Resolução de exercícios propostos 
em grupo ou individualmente. 
 

 
 
 

20/07   a   07/08 

 sistemas de controle 
dos materiais. 

 

Entender as tecnologias 
de Planejamento, 
Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 

Aulas teóricas expositivas. 
Resolução de exercícios propostos 
em grupo ou individualmente. 
 

 
10/08   a   21/08 

 
2.1 Identificar a estrutura 
      da administração da 
      produção.  
 
 

3. Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 sistemas de produção;  

 

Entender as tecnologias 
de Planejamento, 
Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 

Aulas teóricas expositivas. Assistir 
vídeos pertinentes, mesclando com 
comentários, opiniões e 
experiências. 
Utilização de recursos de 
multimídia. 

 
24/08   a  11/09  
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2.2 Aplicar e utilizar os 
      sistemas de produção.  
 
 
 
2.3 Aplicar técnicas de 
      análise do processo de 
      produção.  
 
 
 
 
 
 

 sistemas de produção 

Entender as tecnologias 
de Planejamento, 
Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 

Resolução de exercícios propostos 
em grupo ou individualmente. 
Utilização de recursos de 
multimídia. 
 

 
14/09   a  25/09 

 planejamento e 
controle da produção;  

 

Entender as tecnologias 
de Planejamento, 
Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 

Aulas  teóricas e dialogadas . 
Simulação de situação da realidade 
com discussão em grupos e 
exercícios de fixação. 
 

 
28/09   a  14/10 

 

 planejamento e 
controle da produção;  

 

Entender as tecnologias 
de Planejamento, 
Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 

 
exercícios de fixação. 
Utilização de recursos audiovisuais 
 
Avaliação escrita individual 

 
19/10  a  23/10 

 análise dos processos 
de produção;  

 

Avaliar resultados 
(experimentos, 
demonstrações, projetos 
etc.) e propor ações de 
intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas. 

Simulação de situação-problema 
com análise discussão em grupos. 
Utilização de recursos audiovisuais 
Atividades  escrita de avaliação. 

 
26/10   a   13/11 

 manutenção dos 
equipamentos 
(preventiva e preditiva). 

 
 

Entender as tecnologias 
de Planejamento, 
Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 

Aulas teóricas expositivas com a 
participação dos alunos.  
Analise e exposição de ideias com 
debates.  

 

 
16/11   a    19/11 
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3. Utilizar programa de  
    qualidade na produção 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programas de qualidade 

aplicados na produção: 

 seguros: Tipos 

 
 

Avaliar resultados 
(experimentos, 
demonstrações, projetos 
etc.) e propor ações de 
intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas. 

Aulas expositivas. 
Pesquisa 
Utilização de multimídia 
Apresentação da pesquisa como 
seminário. 
Atividades de avaliação escrita em 
grupo 

 

 
23/11  a  27/11   

  aplicabilidade e 
 

Avaliar resultados 
(experimentos, 
demonstrações, projetos 
etc.) e propor ações de 
intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas. 

Aulas teóricas expositivas com a 
participação dos alunos. 

30/11  a  04/12 

  elementos básicos  
 
 

 

Avaliar resultados 
(experimentos, 
demonstrações, projetos 
etc.) e propor ações de 
intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas. 

Aulas  teóricas e dialogadas . 
Simulação de situação da realidade. 
 

 
07/12  a  16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:       GESTÃO DA PRODUÇÃO E MATERIAIS                                                  Série: 3ª                                                                                                             
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1.Planejar e monitorar a 
gestão de estoque de 
materiais 
 
 
 
 
 
2.Contextualizar 
conceitos e estrutura da 
administração da 
produção. 
 
 
 
3.Interpretar fundamentos 
de modelos de qualidade. 

 
Organizar ações para o 
monitoramento do estoque de 
materiais objetivando a análise 
de ressuprimento para a 
produção. 
 
 
 
Entender e compreender os 
funcionamentos e conceitos da 
administração da produção  
 
 
 
 
Preparar relatórios de desvios de 
performance. 
Elaborar índices e parâmetros 
para análise e avaliação do 
desempenho da produção. 
Aplicar normas e controle de 
qualidade em produtos e 
serviços. 

 
Simulações através de situações 
fictícias 
Avaliação escrita individual e/ou 
grupo 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual 
Trabalhos em grupo 
 
 
 
 
 
Relatório oral ou escrito e 
simulações através de situações 
fictícias 
Seminário 
Avaliação escrita em grupo. 

 
Clareza de ideias, Capacidade 
de fazer relações e raciocínio, 
precisão. 
 
 
 
 
 
Domínio do conteúdo, 
capacidade de fazer relações e 
raciocínio. Cumprimento de 
prazo. 
 
 
 
Organização, coerência com a 
realidade, viabilidade,  
Cumprimento de prazo 

 

Aplicar as técnicas utilizadas na 

obtenção das informações e 

métodos de controle de estoques 

 

 

 

 

Aplicar a estrutura dos processos 

produtivos que envolvem as 

atividades de produção. 

 

 

 
Organizar os dados pesquisados 
e apresentar o controle de 
qualidade em produtos e 
serviços de forma clara e 
objetiva. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila 
Vídeos 
Publicações Especializadas 
Páginas da WEB 
Data show 
 
BIBLIOGRAFIA 

CHING, Honh Yuh, Gestão de estoques na cadeia logística integrada, 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: uma abordagem logística. 5. Edição, São Paulo : Atlas, 
1995. 
POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma abordagem logística. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
ARNOLD, J. R. Tony. Administração de Materiais. São Paulo: Ed. Atlas,1999. 
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração de Materiais. São Paulo: Makron Books do Brasil 
Editora Ltda. 1995. 
MARTINS, Petrônio Garcia & ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais e Recursos 
Patrimoniais. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. 
VIANA, João José .Administração de Materiais: um enfoque prático.1.ed.-9 reimpressão, Editora Atlas. 

MARTINS, G Petrônio e Laugeni, P. Fernando - ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO,  Editora Saraiva. 

SLACK, Nigel , Stuart Chambers, Cristiane Harland, Alan Harrison e Robert Johnston – ADMINISTRAÇÃO 

DA PRODUÇÃO ,Edição Compactada,1.ed.-12.reimpressão 2009, Editora Atlas. 

CHIAVENATO, Idalberto – ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, Editora Campus. 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o desenvolvimento do curso. A 
recuperação contínua acontecerá no dia a dia das aulas, quando constatada a existência de alunos 
demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de  revisão de aulas, orientação de estudos, 
avaliações e atividades complementares de reforço. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

Assinatura:                                                                                        Data: 09 / 02 / 2015 
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VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          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 
Integrado ao Ensino Médio, devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

EE: Torquato Caleiro 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação:  Série: 3ª 

Componente Curricular: Logística Empresarial 

C.H. Semanal: 2 Professor: Armando Ferreira 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 Elaborar processos de distribuição de produtos e/ ou serviços, em conformidade com a 

legislação vigente.  

 Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de 
custo e de impactos ambientais.  

 Programar meios e tipos de transporte.  

 Programar rotas de distribuição.  

 Coordenar atividades de armazenagem e suprimentos.  

 Identificar e utilizar sistemas da logística reversa nas operações específicas.  

 Identificar os relacionamentos entre países, por meio da troca de mercadorias.  

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular: Logística Empresarial                                                                     Série: 3ª 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 

Recorrer aos princípios e definições para 
planejar o desenvolvimento das atividades de 
logística.  
 
Organizar processos de suprimentos, 
armazenamento e movimentação de 
materiais.  
 
 
Analisar a infra-estrutura disponível de 
transporte.  
 
Analisar a cadeia da logística reversa para 
agregar valor ao produto e/ ou serviço, com 
redução de custos e dos impactos 
ambientais.  
 
Interpretar processos envolvidos nas 
operações de importação e exportação.  
 
 
 

1.1. 
 

1.2. 
 
 

1.3. 
 
 

2.1. 
2.2. 

 
2.3. 

 
2.4. 

 
 
 

3.1. 
 

3.2. 
 

3.3. 
 

3.4. 
 

Aplicar conceitos e práticas de logística para 
desenvolvimento do planejamento.  
Auxiliar na seleção de colaboradores para 
desenvolvimento do planejamento e ações 
relacionadas à logística.  
Executar as atividades do planejamento de 
logística.  
 
Estabelecer políticas de gestão do estoque.  
Definir procedimentos para processo de 
suprimentos.  
Definir procedimentos adequados para processo de 
recebimento de materiais.  
Definir procedimentos para embalagem, 
armazenagem, manuseio e movimentação de 
materiais.  
 
Estabelecer decisões sobre expedição e distribuição 
de materiais.  
Identificar aspectos legais e fatores que influenciem 
o sistema de transporte.  
Definir modal de transporte que atenda às 
necessidades da organização.  
Definir embalagem de transporte.  
 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

 
 

 
 

4. 
 
 

Logística:  
 

 
 

Logística  
 
Políticas de estoque:  

suprimentos;  

materiais;  

manuseio e na movimentação de materiais  
 
Técnicas para expedição de materiais:  

transporte de produtos;  
 

 
 

 
Operações de logística reversa:  
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4.1. 
 

4.2. 
 

4.3. 
 
 

4.4. 
 

4.5. 
 

4.7. 
4.8. 

 
 
 
 
 
 
 

5. 
 

Desenvolver políticas que atendam conceitos, 
princípios e legislação específica à logística reversa.  
Aplicar conceitos de desenvolvimento sustentável 5 
Rs.  
Identificar matérias na cadeia de logística reversa 
(produtos de pós-venda e produtos de pós-
consumo).  
Identificar na cadeia reversa opção de recuperação 
mais indicada às características do produto.  
Desenvolver planilhas de custos envolvidos na 
cadeia reversa 
Identificar canais de distribuição reversa.  
Utilizar conceitos de desenvolvimento sustentável 
na aplicação de insumos e matérias-primas, 
resíduos industriais e de consumo e na agregação 
de valores. Identificar os produtos, embalagens e 
materiais que necessitam retornar aos centros 
produtivos visando a sua reutilização ou descarte 
responsável.  
 
Identificar os processos nas negociações 
internacionais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 

-venda e produtos de pós-
consumo;  

rsa:  
o reparo;  
o renovação;  
o remanufatura;  
o canibalização;  
o reciclagem  

 
 

 
Negociações internacionais:  

 
 

o Mercosul;  
o ALCA;  
o Mercosul – União Europeia  

 
o Incoterms;  
o Siscomex  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Logística Empresarial                                                                     Série: 3ª                                                     
 

 
Habilidade 

 

Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1.1. Aplicar conceitos e 
práticas de logística para 
desenvolvimento do 
planejamento.  

1. Logística:  

práticas;  

logística;   

 Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão  

 Características da sociedade 
global  

 Movimentos nacionalistas e 
internacionalistas  

 As relações internacionais 
em tempos de globalização  

 
Aula expositiva 

 
09/02 a 25/02 

1.2. Auxiliar na seleção de 
colaboradores para 
desenvolvimento do 
planejamento e ações 
relacionadas à logística.  

1. Logística:  

Logística;  
 

 Características da sociedade 
global  

 As relações internacionais 
em tempos de globalização  

 
Aula expositiva e prática 

 
26/02 a 12/03 

1.3. Executar as atividades 
do planejamento de 
logística.  

1. Logística:  

Logística;  

perfil para área de 
Logística  

 

 Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão  

 Características da sociedade 
global  

 

 
Aula prática e Dinâmica em 

Grupo (Philips 66).   
 

 
13/03 a 30/03 
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2.1. Estabelecer políticas 
de gestão do estoque.  

2. Políticas de estoque:  

rotina de suprimentos;  

 As inovações tecnológicas e 
do trabalho na 3ª Revolução 
Industrial;  

 Novas tecnologias de 
informação, comunicação e 
transporte; 

 
Aula expositiva e prática 

 
31/03 a 16/04 

2.2. Definir procedimentos 
para processo de 
suprimentos.  

2. Políticas de estoque:  

rotina de suprimentos;  

recebimento de materiais;  

 As inovações tecnológicas e 
do trabalho na 3ª Revolução 
Industrial;  

 Novas tecnologias de 
informação, comunicação e 
transporte; 

Estudo de caso e solução de 
problemas 

 
17/04 a 04/05 

2.3. Definir procedimentos 
adequados para processo 
de recebimento de 
materiais.  

2. Políticas de estoque:  

recebimento de materiais;  

 As inovações tecnológicas e 
do trabalho na 3ª Revolução 
Industrial;  

 Características da sociedade 
global  

 
Aula expositiva e apresentação 

de vídeo 

 
05/05 a 21/05 

2.4. Definir procedimentos 
para embalagem, 
armazenagem, manuseio e 
movimentação de 
materiais.  

2. Políticas de estoque:  

equipamentos utilizados no 
manuseio e na 
movimentação de 
materiais. 

 Novas tecnologias de 
informação, comunicação e 
transporte;  

 Características da sociedade 
global  

 

 
Apresentação de vídeo e 
Solução de Problemas 

 
22/05 a 08/06 

3.1. Estabelecer decisões 
sobre expedição e 
distribuição de materiais.  

3. Técnicas para expedição 
de materiais:  

influencia o transporte de 
produtos;  

 Características da sociedade 
global;  

 Novas tecnologias de 
informação, comunicação e 
transporte.  

 
Aula expositiva e apresentação 

de vídeo 

 
09/06 a 25/06 
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3.2. Identificar aspectos 
legais e fatores que 
influenciem o sistema de 
transporte.  

3. Técnicas para expedição 
de materiais:  

 
  

 Características da sociedade 
global  

 Novas tecnologias de 
informação, comunicação e 
transporte;  

 
Pesquisa e apresentação de 

vídeo 

 
26/06 a 07/07 

3.3. Definir modal de 
transporte que atenda às 
necessidades da 
organização.  

3. Técnicas para expedição 
de materiais:  

e do cliente;  

 

 Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão  

 Características da sociedade 
global  

 
Pesquisa e apresentação de 

solução 

 
20/07 a 03/08 

3.4. Definir embalagem de 
transporte.  
 

3. Técnicas para expedição 
de materiais:  

transporte  

 Novas tecnologias de 
informação, comunicação e 
transporte;  

 
Pesquisa e apresentação de 

vídeo 

 
04/08 a 18/08 

4.1. Desenvolver políticas 
que atendam conceitos, 
princípios e legislação 
específica à logística 
reversa.  
 

4. Operações de logística 
reversa:  

legislação vigente;  

 

 Acesso aos bens produzidos, 
consumismo e consumo 
responsável;  

 Características da sociedade 
global  

 
Aula expositiva e estudo em 

grupo 
18/08 a 31/08 

4.2. Aplicar conceitos de 
desenvolvimento 
sustentável 5 Rs.  
 

4. Operações de logística 
reversa:  

desenvolvimento 
sustentável;  

 

 Acesso aos bens produzidos, 
consumismo e consumo 
responsável;  

 Características da sociedade 
global  

Estudo/tarefa dirigida e 
apresentação de soluções 

01/09 a 16/09 

4.3. Identificar matérias na 
cadeia de logística reversa 
(produtos de pós-venda e 
produtos de pós-consumo).  
 

4. Operações de logística 
reversa:  

-venda e 
produtos de pós-consumo;   

 

 Acesso aos bens produzidos, 
consumismo e consumo 
responsável;  

 Características da sociedade 
global  

 Dinâmica em Grupo (Phillips 66) 
e Pesquisas 

17/09 a 30/09 
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4.4. Identificar na cadeia 
reversa opção de 
recuperação mais indicada 
às características do 
produto.  
 

4. Operações de logística 
reversa:  

cadeia reversa:  
o reparo;  

o renovação;   

 

 Acesso aos bens produzidos, 
consumismo e consumo 
responsável;  

 Características da sociedade 
global  

Estudo em grupo e 
apresentação de soluções 

01/10 a 16/10 

4.5. Desenvolver planilhas 
de custos envolvidos na 
cadeia reversa 
4.6. Identificar canais de 
distribuição reversa.  
 

4. Operações de logística 
reversa:  

cadeia reversa:  
o remanufatura;  

o canibalização;  

o reciclagem   

 

 Acesso aos bens produzidos, 
consumismo e consumo 
responsável;  

 Características da sociedade 
global  

Estudo em grupo e 
apresentação de soluções 

17/10 a 03/11 

4.7. Utilizar conceitos de 
desenvolvimento 
sustentável na aplicação de 
insumos e matérias-primas, 
resíduos industriais e de 
consumo e na agregação 
de valores.  

custos envolvidos na 

cadeia reversa;  

 Acesso aos bens produzidos, 
consumismo e consumo 
responsável;  

 Características da sociedade 
global 

 Novas tecnologias de 
informação, comunicação e 
transporte;  

Aula expositiva e prática 04/11 a 16/11 

4.8. Identificar os produtos, 
embalagens e materiais 
que necessitam retornar 
aos centros produtivos 
visando a sua reutilização 
ou descarte responsável.  

4. Operações de logística 
reversa:  

reversa  
 

 

 Acesso aos bens produzidos, 
consumismo e consumo 
responsável;  

 Características da sociedade 
global  

Aula expositiva, apresentação 
de vídeos e apresentação de 

soluções 
17/11 a 30/11 
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5. Identificar os processos 
nas negociações 
internacionais.  
 

5. Negociações 
internacionais:  

 Conceitos básicos;  
 Organização Mundial do 
Comércio (OMC):  
o Mercosul;  

o ALCA;  

o Mercosul – União 

Europeia  
 

o Incoterms;  

o Siscomex  

 
 
 

 As relações internacionais 
em tempos de globalização 

 O Brasil no contexto 
internacional;  

 O ciberespaço e a 
interligação do mundo pela 
informatização. 

Aula expositiva e pesquisas 01/12 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Logística Empresarial                                                                     Série: 3ª                                                     
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
 
 
1. Recorrer aos princípios 
e definições para planejar 
o desenvolvimento das 
atividades de logística.  
 

Aplicar conceitos e práticas de 
logística para desenvolvimento 
do planejamento.  
Auxiliar na seleção de 
colaboradores para 
desenvolvimento do 
planejamento e ações 
relacionadas à logística.  
Executar as atividades do 
planejamento de logística.  

 Avaliação escrita individual; 

 Interesse e Participação; 

 Avaliação prática individual 
 

 
Coesão;  
Criatividade; 
Criticidade e complexidade; 
Embasamento conceitual. 
 

 
 
 
Resolução de situação proposta, 
utilizando princípios e definições 
referentes ao planejamento das 
atividades logísticas 

 
 
2. Organizar processos 
de suprimentos, 
armazenamento e 
movimentação de 
materiais.  
 

Estabelecer políticas de gestão 
do estoque.  
Definir procedimentos para 
processo de suprimentos, 
recebimento de materiais, 
embalagem, armazenagem, 
manuseio e movimentação de 
materiais.  

 Avaliação prática individual; 

 Interesse e Participação 

 Resolução de Problemas; 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral.  
 

Clareza;  
Criatividade; 
Criticidade e complexidade; 
Objetividade. 
 

 
 
Demonstrar conhecimento 
quanto aos processos de 
suprimento, armazenamento e 
movimentação de materiais. 

 
 
 
3. Analisar a infra-
estrutura disponível de 
transporte.  
 

Estabelecer decisões sobre 
expedição e distribuição de 
materiais.  
Identificar aspectos legais e 
fatores que influenciem o 
sistema de transporte.  
Definir modal de transporte que 
atenda às necessidades da 
organização e embalagens 
adequadas para transporte.  

 Estudo de caso 

 Interesse e Participação 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral  
 

 
Coesão;  
Criatividade; 
Criticidade e complexidade; 
Embasamento conceitual; 
 

 
 
Resolução de situação proposta 
interpretando e aplicando os 
recursos de acordo com a infra-
estrutura de transporte adequada 
e eficaz. 
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4. Analisar a cadeia da 
logística reversa para 
agregar valor ao produto 
e/ ou serviço, com 
redução de custos e dos 
impactos ambientais.  
 

Desenvolver políticas que 
atendam conceitos, princípios e 
legislação específica à logística 
reversa e planilhas de custos 
envolvidos na cadeia reversa. 
Aplicar conceitos de 
desenvolvimento sustentável 5 
“Rs”.  
Identificar matérias na cadeia de 
logística reversa (produtos de 
pós-venda e produtos de pós-
consumo) e também opção de 
recuperação mais indicada às 
características do produto.  

 

 Estudo de caso; 

 Interesse e Participação; 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral;  

 Simulações. 

Clareza;  
Criatividade; 
Criticidade e complexidade; 
Embasamento conceitual; 
Objetividade; 
 

 

 

 
 
Conhecer e aplicar princípios e 
legislação específica à logística 
reversa e capacidade de 
desenvolver planilhas de custos 
envolvidos na cadeia reversa. 

 
5. Interpretar processos 
envolvidos nas operações 
de importação e 
exportação.  
 

 
 
Identificar os processos nas 
negociações internacionais.  
 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral  
 

Clareza;  
Coesão;  
Criticidade e complexidade; 
Embasamento conceitual; 

Identificar e demonstrar 
conhecimentos quanto aos 
processos envolvidos nas 
operações de importação, 
exportação e negociações 
internacionais. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Recursos Audiovisuais 

 Jornais e Revistas especializados 

 Vídeos 

 Publicações Especializadas 

 Páginas da WEB 

Bibliografia 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística 
empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001.          
 BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
DIAS, M. A. P. Administração de materiais, uma abordagem logística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
FIGUEIREDO, K. F; FLEURY, P. F; WANKE, P. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
planejamento do fluxo de produtos e dos recursos. São Paulo: Atlas, 2003. 
MAGEE, J. F. Logística industrial: análise e administração dos sistemas de suprimentos e distribuição. 
São Paulo: Pioneira, 2001. 
NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
PIRES, S. R. I. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e casos. São Paulo: 
Atlas, 2004. 

 

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

Recuperação contínua de acordo com as dificuldades específicas do educando, realizada dia a dia em 
sala de aula, com avaliação diagnóstica do desempenho do aluno e com aplicação de intervenções 
imediatas. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Armando Ferreira 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015. 

 



 

___________________________________________________________________________

_____________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          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 
Integrado ao Ensino Médio, devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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 Etec Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca 

EE: Torquato Caleiro 

Eixo Tecnológico: Gestão e negócios 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação:  

Componente Curricular: : Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 
de Curso em Administração 

Módulo: III C. H. Semanal:2 

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. 

 Interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de expressão, os 
objetivos, as intenções, os valores implícitos, as mensagens subliminares, a filiação 
ideológica de seu autor.  

 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequadas a cada 
situação.  

 Utilizar categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico, literário ou 
outros.  

Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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 Acionar, selecionar, organizar e articular conhecimentos para construir 
argumentos e propostas.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:  Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso                      Módulo: 3º série 1º semestre 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas.  
 

Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos 
problemas 
identificados no 
âmbito da área 
profissional.  

1.1 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
1.5 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
2.3 
 

Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.  
 
Identificar fontes de pesquisa sobre o 
objeto em estudo.  
 
Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos.  
 
Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas, de forma criteriosa 
e explicitada.  
 
Aplicar instrumentos de pesquisa de 
campo.  
 
Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto.  
 
Registrar as etapas do trabalho.  
 

Organizar os dados obtidos na 
forma de textos, planilhas, 
gráficos e esquemas.   
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo do cenário da área profissional:  
 

o macro e microrregiões  
 
 

 

de situações-problema do setor  
 
Identificação e definição de temas para o TCC:  

 
o pertinência; o relevância; o viabilidade  
 
Definição do cronograma de trabalho  
Técnicas de pesquisa:  

 
o pesquisa documental;  
o pesquisa bibliográfica  

 
 

o pesquisa de campo;  
o pesquisa de laboratório;  
o observação; o entrevista; o questionário  

 
o questionários; o entrevistas; o formulários etc  
Problematização  
Construção de hipóteses  
Objetivos:  
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5 
6 
7 
 
8 

 
Justificativa (Por quê?)  
 

 
 
 
 
 
 
2º semestre 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 

1. Planejar as fases de 
execução de projetos com base 
na natureza e na complexidade 
das atividades.  
 
2. Avaliar as fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos.  
 
3. Avaliar a execução e os 
resultados obtidos de forma 
quantitativa e qualitativa. 

1.
1 
 
1.
2 
 
2.
1 
 
2.
2 
 

 Consultar catálogos e manuais de fabricantes 
e de fornecedores de serviços técnicos. 
 Comunicar ideias de forma clara e objetiva 
por meio de textos e explanações orais. 
Correlacionar recursos necessários e plano de 
produção. 
Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  
Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto.  
Verificar e acompanhar o desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
5 
6 

 Referencial teórico:  pesquisa e 

compilação de dados;  produções 
científicas etc  
Construção de conceitos relativos ao tema 

do trabalho:  definições;  terminologia;  
simbologia etc 
 Definição dos procedimentos 

metodológicos:  cronograma de atividades; 

 fluxograma do processo  
Dimensionamento dos recursos necessários  
 Identificação das fontes de recursos 

 Elaboração dos dados de pesquisa:  

seleção;  codificação;  tabulação 

 Análise dos dados:  interpretação;  
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2.
3 
 
3.
1 
 
3.
2 
 
3.
3 
 
3.
4 
 

 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.  
 
Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas. 
Organizar as informações, os textos e os 
dados, 

 
 
7 
 
8 
 
9 
10 

explicação;  especificação 
Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas 
Sistemas de gerenciamento de projeto 
Formatação de trabalhos acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso                                          Módulo: 3º série 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área profissional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudo do cenário da área profissional:  
 

o macro e microrregiões  
 
 

profissional;  

atendidas plenamente) e de situações-
problema do setor  
 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

 
09 /02 a 22/02 

Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto em 
estudo.  

 

Identificação e definição de temas para o TCC:  

critérios:  
o pertinência;  
o relevância;  
o viabilidade  

 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

 
23/02 a 08/03 



 

 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

Elaborar instrumentos de 
pesquisa para 
desenvolvimento de 
projetos.  

 

Definição do cronograma de trabalho  
 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

 
09/03 a 25/03 

Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e 
científicas, de forma 
criteriosa e explicitada.  

 

 Técnicas de pesquisa:  
 

o pesquisa documental;  
o pesquisa bibliográfica  

científicas;  
 

o pesquisa de campo; o pesquisa de 
laboratório; o observação; o entrevista; o 
questionário  

nicas de estruturação de instrumentos de 
pesquisa de campo:  
o questionários; o entrevistas;  
o formulários etc  

 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

 
26/03 a 12/04 

Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo.  
 

Problematização 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

 
13/04 a 31/04 
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Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto.  
 

Construção de hipóteses 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

 
01/05 a 23/05 

Registrar as etapas do 
trabalho. 

Objetivos:  

quem?)  
 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

 
24/05 a 14/06 

Organizar os dados 
obtidos na forma de 
textos, planilhas, 
gráficos e esquemas.   
 

 
 
 
Justificativa (Por quê?)  
 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

 
15/06 a 07/07 
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Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes 
e de fornecedores de 

serviços  

 Referencial teórico:  pesquisa e 

compilação de dados;  produções 
científicas  

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

20/07 a 04/08 

Comunicar ideias de 
forma clara e objetiva 
por meio de textos e 
explanações orais. 

Construção de conceitos relativos ao 

tema do trabalho:  definições;  

terminologia;  simbologia etc 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

05/08 a 21/08 

Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção. 

Definição dos procedimentos 

metodológicos:  cronograma de 

atividades;  fluxograma do processo 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

22/08 a 05/09 
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Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do 
projeto. 

Dimensionamento dos recursos 
necessários 

. Identificação das fontes de recursos 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

06/09 a 29/09 

Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao 
projeto. 

Elaboração dos dados de pesquisa:  

seleção;  codificação;  tabulação 5 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

30/09 a 19/10 

Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-
financeiro. 

Análise dos dados:  interpretação;  

explicação;  especificação 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

20/10 a 11/11 
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 Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas 
e fluxogramas. 

Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

12/11 a 28/11 

Organizar as informações, 
os textos e os dados, 
conforme formatação 
definida. 

 Sistemas de gerenciamento de projeto  
 Formatação de trabalhos acadêmicos 

Aulas expositivas,  práticas e trabalhos 
individuais. 
Aulas expositivas, pesquisas na 
internet e em livros; trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos 
desenvolvidos. 
 

29/11 a 16/12 

 

 
 

 

 

 
IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:   Planejamento e Desenvolvimento do Trabalhos de conclusão de Curso            Série: 3ª 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento de 

Avaliação1 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de Desempenho 
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Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas 
empíricas e bibliográficas.  

 
Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos 
problemas identificados 
no âmbito da área 
profissional.  
 
Planejar as fases de 
execução de projetos 
com base na natureza e 
na complexidade das 
atividades. 
 
Avaliar as fontes de 
recursos necessários 
para o desenvolvimento 
de projetos.  
 
Avaliar a execução e os 
resultados obtidos de 
forma quantitativa e 
qualitativa. 

Consultar catálogos e manuais de 

fabricantes e de fornecedores de 

serviços técnicos.  

Classificar os recursos necessários 

para o desenvolvimento do projeto 

Utilizar de modo racional os recursos 

destinados ao projeto 

Redigir relatórios sobre o 

desenvolvimento do projeto 

Construir gráficos, planilhas, 

cronogramas e fluxogramas 

Comunicar ideias de forma clara e 

objetiva por meio de textos e 

explanações orais. 

Comunicar ideias de forma clara e 

objetiva por meio de textos e 

explanações orais. 

 

Pesquisa, 

simulação, 

observação 

direta, 

apresentação 

de trabalhos 

escritos e oral, 

participação em 

sala de aula  e 

pontualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agilidade no 
levantamento de 
dados. 
Clareza de ideias e 
sequencia lógica, 
pontualidade, 
coerência com a 
realidade, 
pontualidade 

Capacidade de elaborar 

relatórios, de acordo com o 

conhecimento científico. 

Evidenciar as fases do 

projeto. 

Definição dos procedimentos 

metodológicos. 

Definir os recursos 

pertinentes ao projeto. 

Demonstrar conhecimento 

para interpretação dos dados 

apresentados 

Evidenciar domínio sobre 

planejamento estratégico e 

técnicas sobre trabalhos 

acadêmicos. 

Evidenciar domínio sobre 
planejamento estratégico e 
técnicas sobre trabalhos 
acadêmicos 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Bibliografia 

BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION - BIE. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores 

de ensino fundamental e médio. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípios científicos e educativos. São Paulo: Cortez, 1991. 

DYNIEWICZ, Ana Maria; Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes – São Caetano do Sul, SP: 

Difusão Editora, 2007. 

FIGUEIREDO, Nébia M. Almeida. Método e Metodologia da Pesquisa Científica, 2. ed. São Caetano do 

Sul: Yendis Editora, 2007. 

MALERBO, Maria Bernadete. Apresentação Escrita de Trabalhos Científicos, Ribeirão Preto: Holos, 

2003. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. – 

São Paulo: Atlas, 2003. 

MATIAS – PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, São Paulo: Atlas,2007. 

MOURA, Dácio G.;BARBOSA, Eduardo F.Trabalhando com Projetos, 2.ed – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

 

VI – 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. 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Aparecida Helena Costa 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          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 Integrado ao Ensino Médio, devidamente alinhado 
com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
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Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


