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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. 
1. assessoria ao executivo e suas respectivas equipes de trabalho, disponibilizando informações 
e ações, viabilizando as tomadas de decisões;  
2. assessoramento direto na organização, cerimonial e protocolo de eventos, viagens nacionais e 
internacionais;  
3. assessoria e assistência direta ao executivo no planejamento e organização das atividades 
administrativas;  
4. planejamento da agenda e controle dos compromissos do executivo da empresa;  
5. utilização dos recursos tecnológicos na elaboração de processos de recepção de pessoas, 
documentos e informações;  
5. responsável pela elaboração de textos, inclusive em língua estrangeira e exímia digitação dos 
mesmos com formatação nos moldes empresariais;  
6. atuação comportamental intermediadora na gestão de equipes contribuindo para a eficácia dos 
resultados organizacionais. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
   

Componente Curricular:  Assessoramento Empresarial         Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizar viagens e reuniões para 
negócios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
1.2 

 
1.3 

 
 
 
1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisar os protocolos para viagens. 
Discernir a cultura e costumes regionais e dos 
países de língua estrangeira. 
Aplicar as técnicas de planejamento e 
organização de reuniões, entrevistas, agendas de 
reuniões e operação de equipamentos 
audiovisuais.  
Selecionar os procedimentos e serviços para o 
envio de documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   1 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimentos administrativos e 
burocráticos para realização de reuniões e 
viagens: 

 internacionais. 
o passaporte; 
o vistos de entrada e 

permanência; 
o vacinação e demais 

exigências sanitárias; 
o aquisição de moedas 

estrangeiras, cheques de 
viagem, importação e 
exportação de bens, taxa 
cambial; 

o Carteira Internacional de 
Habilitação; 

o Seguro saúde; 
o equipamentos para 

apresentação e 
comunicação (celular 
corporativo, conexão remota 
à Internet), relatórios e 
demais documentos; 

o fuso horário; 
o Cartão de Crédito 

Internacional (particular ou 
corporativo); 

o transporte de bagagens 
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2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Distinguir a política de recursos humanos, 
seus objetivos e abrangência, identificando 
os elementos que a compõem. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 

2.2 
 
 

2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar política e as ações de recursos humanos 
pertinentes à sua área.  
Identificar exigências legais dos candidatos a 
emprego, inclusive sobre restrições em relação a 
idade, sexo, especialização e nacionalidade.  
Selecionar a política e ações de recursos 
humanos para os processos de recrutamento e de 
seleção. 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 

(limites e restrições); 
o exigências alfandegárias. 

 nacionais. 
o documentos de identificação 

permitidos (RG, carteira de 
Conselhos Regionais etc.); 

o vacinação e demais 
exigências sanitárias; 

o transporte de bagagens 
(limites e restrições). 

 Planejamento e organização da 
infraestrutura para realização de 
reuniões nacionais e internacionais. 

o conteúdo; 
o logística; 
o coordenação 

 Etiqueta, protocolo e cerimonial para 
eventos nacionais e internacionais. 

o noções do cerimonial e 
protocolo na administração 
pública e empresarial; 

o costumes regionais e 
comportamento em outros 
países (comidas típicas, 
presentes, apresentação 
pessoal, os gestos e 
cumprimentos). 
 

Estrutura de recursos humanos na empresa:  
 

o noções de recrutamento – 

interno, externo e misto;  
 

o noções de seleção de 

pessoal;  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificar e administrar fatos, conflitos que 
envolvam os relacionamentos interpessoais 
no ambiente organizacional. 

 
 
2.4 

 
2.5 

 
2.6 

 
 

2.7 
 

2.8 
 

2.9 
 
 
 
 
 
3 

 
Acompanhar documentalmente o processo de 
avaliação psicológica, de saúde e de 
conhecimentos do candidato.  
Organizar o processo de admissão.  
Cumprir programas de integração e elaborar 
planos de apresentação de novos empregados, 
organizando dados e informações sobre a 
empresa.  
Identificar programas de treinamento, capacitação 
e avaliação de pessoal.  
Identificar procedimentos legais; absenteísmo e 
turnover.  
Acompanhar o processo de e desligamento de 
pessoal (por demissão, aposentadoria, 
falecimento e outros), aplicando questionários. 

 
 
Promover o relacionamento interpessoal em 
ambientes profissionais. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o métodos de integração e 

confecção de manual;  
 

o benefícios, desenvolvimento, 

treinamento, manutenção e 
avaliação de pessoal.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Dinâmicas de grupo para o desenvolvimento 
do trabalho em equipe e relacionamento 
interpessoal no ambiente de trabalho. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Assessoramento Empresarial      Módulo: III 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
 
 
 
 
1.1Pesquisar os protocolos 
para viagens. 
1.2Discernir a cultura e 
costumes regionais e dos 
países de língua estrangeira. 
1.3Aplicar as técnicas de 
planejamento e organização 
de reuniões, entrevistas, 
agendas de reuniões e 
operação de equipamentos 
audiovisuais.  
1.4Selecionar os 
procedimentos e serviços para 
o envio de documentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 Procedimentos administrativos 
e burocráticos para realização de 
reuniões e viagens: 

 internacionais. 
o passaporte; 
o vistos de entrada 

e permanência; 
o vacinação e 

demais 
exigências 
sanitárias; 

o aquisição de 
moedas 
estrangeiras, 
cheques de 
viagem, 
importação e 
exportação de 
bens, taxa 
cambial; 

o Carteira 
Internacional de 
Habilitação; 

Recepção e boas vindas aos alunos; 
Apresentação das Bases Tecnológicas, 
Habilidades e Competências; Metodologia de 
Trabalho; e Dinâmica de Grupo. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar  
“Viajando é que se aprende: uma perspectiva da 
rotina secretarial”.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/02 a 23/02 
 
 
 
 

24/02 a 10/03 
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o Seguro saúde; 
o equipamentos 

para 
apresentação e 
comunicação 
(celular 
corporativo, 
conexão remota 
à Internet), 
relatórios e 
demais 
documentos; 

o fuso horário; 
o Cartão de Crédito 

Internacional 
(particular ou 
corporativo); 

o transporte de 
bagagens (limites 
e restrições); 

o exigências 
alfandegárias. 

 nacionais. 
o documentos de 

identificação 
permitidos (RG, 
carteira de 
Conselhos 
Regionais etc.); 

o vacinação e 
demais 
exigências 
sanitárias; 

o transporte de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/03 a 25/03 
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2.1 Aplicar política e as ações 
de recursos humanos 
pertinentes à sua área.  

bagagens (limites 
e restrições). 

 Planejamento e 
organização da 
infraestrutura para 
realização de reuniões 
nacionais e 
internacionais. 

o conteúdo; 
o logística; 
o coordenação 

 Etiqueta, protocolo e 
cerimonial para eventos 
nacionais e 
internacionais. 

o noções do 
cerimonial e 
protocolo na 
administração 
pública e 
empresarial; 

o costumes 
regionais e 
comportamento 
em outros países 
(comidas típicas, 
presentes, 
apresentação 
pessoal, os 
gestos e 
cumprimentos). 

 
2 Estrutura de recursos humanos 
na empresa:  

 
 

Aula expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula expositiva 
 
 
 

Aula expositiva 
 
 
 
 
 
 

Aula expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula expositiva 
 
 

 
 

26/03 a 08/04 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/04 a 23/04 
 
 
 

24/04 a 08/05 
 
 
 
 
 

11/05 a 25/05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/05 a 09/06 
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2.2 Identificar exigências 
legais dos candidatos a 
emprego, inclusive sobre 
restrições em relação a idade, 
sexo, especialização e 
nacionalidade.  
2.3 Selecionar a política e 
ações de recursos humanos 
para os processos de 
recrutamento e de seleção. 
2.4 Acompanhar 
documentalmente o processo 
de avaliação psicológica, de 
saúde e de conhecimentos do 
candidato.  
2.5 Organizar o processo de 
admissão.  
2.6 Cumprir programas de 
integração e elaborar planos 
de apresentação de novos 
empregados, organizando 
dados e informações sobre a 
empresa.  
2.7 Identificar programas de 
treinamento, capacitação e 
avaliação de pessoal.  
2.8 Identificar procedimentos 
legais; absenteísmo e 
turnover.  
2.9 Acompanhar o processo 
de e desligamento de pessoal 
(por demissão, aposentadoria, 
falecimento e outros), 
aplicando questionários. 
 

 

o noções de 

recrutamento – 
interno, externo e 
misto;  

 

o noções de 

seleção de 
pessoal;  

o métodos de 

integração e 
confecção de 
manual;  

 

o benefícios, 

desenvolvimento, 
treinamento, 
manutenção e 
avaliação de 
pessoal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aula expositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/06 a 24/06 
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3 Identificar e administrar 
fatos, conflitos que envolvam 
os relacionamentos 
interpessoais no ambiente 
organizacional. 

3 Dinâmicas de grupo para o 
desenvolvimento do trabalho em 
equipe e relacionamento 
interpessoal no ambiente de 
trabalho. 

Aula expositiva 
 

 

25/06 a 07/07 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

Centro Paula Souza – 2014  

 

 

 

IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Assessoramento Empresarial     Módulo: III 

 
Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Organizar viagens e 
reuniões de negócios.  

 
2. Distinguir a política de 
recursos humanos, seus 
objetivos e abrangência, 
identificando os elementos 
que a compõem.  

 
3. Identificar e administrar 
fatos, conflitos que envolvam 
os relacionamentos 
interpessoais no ambiente 
organizacional.  

 

 

Realizar atividades técnicas e de 
suporte direcionadas à consecução de 
metas e objetivos da empresa.  
 
Providenciar itens necessários a 
viagens nacionais e internacionais, com 
o apoio ou não de agente de viagens.  
Identificar os procedimentos e serviços 
para o envio de documentos.  
 
 
 
Pesquisar, organizar, contratar e 
efetuar reservas para meios de 
transporte (terrestre, aéreo, fluvial, 
marítimo) e de hospedagem.  
Aplicar as técnicas de planejamento e 
organização de reuniões, entrevistas, 
agendas de reuniões e operação de 
equipamentos audiovisuais.  
Pesquisar e elaborar orientações sobre 
costumes dos países de língua 
estrangeira e regiões nacionais.  
Elaborar correspondências de viagem e 
utilizar serviços postais diversos 
(nacionais e internacionais).  

 Pesquisar os protocolos 

internacionais. 

Estudo de caso. 
 
 
 
Simulações através de situações 
fictícias. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual. 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação. 
 
 
 
 
 
Observação direta. 
 
 
 
Pesquisa e apresentação. 
 
 

Organização de idéias. 
 
 
 
Clareza de ideias. 
 
 
 
 
 
 
 
Coerência através da escrita. 
 
 
 
 
Seqüência lógica. 
 
 
 
 
 
Iniciativa. 
 
 
 
Cumprimento de prazos. 

Organização eficaz no 
assessoramento gerencial. 
 
 
Planejamento e organização de 
viagens. 
 
 
 
 
 
 
Planejamento e organização de 
reuniões. 
 
 
 
Comportamento que evidencie a 
aplicação dos conhecimentos 
adequados nas atividades práticas. 
 
 
Aplicação eficaz dos tipos de  
documentos. 
 
 
 
Uso adequado dos procedimentos 
para envio de documentos. 
Aplicação eficaz dos protocolos para 
eventos internacionais. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Revista técnica: Vida Executiva, Editora Símbolo 

 Vídeos técnicos 

Bibliografia: OLIVEIRA NEVES, Maria da Conceição de. – Introdução ao Secretariado Executivo – 

                                                                                                     São Paulo – Editorama, 2008 – 

                                                                                                     (Usina de Letras) 

                    VEIGA, Denize Rachel – Guia de Secretariado Técnicas e Comportamento – 2ª ed. – SP. 

                                                                  Editora Érica Ltda., 2007 

                    GARCIA, Edméa e D’ELIA, Maria Elizabete Silva – Secretária Executiva - 1ª ed. – SP. 

                                                                                                               IOB-Thomson, 2005 –  

                                                                                                               (Coleção cursos IOB)                                                                                                                                                 

 

 

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: Maria Medianeira Nouer Achutti Monteiro 

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 Secretariado, 
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  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado 

Qualificação: 

Componente Curricular: Assessoramento de Eventos 

Módulo: III C. H. Semanal: 5 aulas 

Professor: Marlene Pereira 

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

Atribuições: A profissão de secretário é regulamentada pela Lei 7 377, de 
30/09/85, alterada pela Lei 9261, de 11/01/96. As atribuições do secretário estão 
relacionadas no Artigo 5º da Lei 7 377/96. O Técnico em Secretariado, ao 
concluir o curso, deverá ter construído as competências gerais da área 
profissional de gestão. 
Atividades: 

 Ordenar tarefas.  

 Otimizar procedimentos de trabalho  

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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 Gerenciar informações. 

 Elaborar  documentos, anotar informações. 

 Comunicar-se pela escrita e pela oralidade. 

 Utilizar o vocabulário técnico de área. 

 Manter-se informado e atualizado. 
Demonstrar capacidade de síntese, comunicação, raciocínio lógico, análise. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Assessoramento de Eventos                                                              Módulo: III 
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Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Identificar cenários econômicos nacionais e 
internacionais na área de atuação da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar as fases do planejamento de 
eventos: pré, trans e pós-evento.  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 

Identificar métodos de pesquisa para 
levantamento de tendências econômicas, de 
mercado e tecnológica.  
 
Consultar planilhas e gráficos que 
representam o momento econômico interno e 
externo e suas influências na organização.  
 
Identificar cenários econômicos nacionais e 
internacionais na área de atuação da 
empresa  
 
Organizar a coleta de dados quantitativos e 
financeiros para o apoio ao planejamento de 
eventos.  
 
Aplicar as normas legais referente a 
realização de eventos sociais ou 
organizacionais.  
 
Desenvolver orientações visando estabelecer 
padrões norteadores do trabalho, na 
realização de eventos.  
 
Organizar as tarefas rotineiras e esporádicas 
no ambiente de trabalho relacionados aos 
eventos.  

 
Identificar a importância do planejamento na 
organização de eventos.  
Registrar e controlar a programação, 
cronograma e a agenda de eventos internos e 
externos.  
 
Estimar custos e verificar disponibilidade de 
verba, elaborando o levantamento de valores 
para a organização de um evento.  
 
Planejar, organizar e controlar as despesas 
de serviços de apoio à gestão de eventos.  
 
Organizar e aplicar técnicas adequadas de 
seleção e classificação de ambientes e 
equipamentos.  
 
Identificar e pesquisar recursos humanos 
para realização de eventos.  

 
Contratar fornecedores e serviços.  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Noções básicas de economia.  
Noções de microeconomia:  
o Funcionamento e estrutura de mercado;  
o Oferta e demanda  
Noções de economia internacional:  
o relações econômicas internacionais;  
o comércio internacional;  
o globalização;  
o regionalização do comércio internacional;  
o panorama dos países em desenvolvimento.  
 
 Decreto 70.724 de 1972 Cerimonial Público da 
União e Decreto Estadual 11.074 de 05 / 01 / 
1978.  
Desenvolvimento das etapas previstas no projeto 
e aplicação das atribuições do Perfil do 
Profissional de Eventos;  
o Objetivos;  
o Justificativa;  
o Metodologia;  
o Tipo de evento;  
o Local de realização;  
o Data;  
o Calendário;  
o Temário;  
o Programa;  
o Identificação e análise dos participantes;  
o Estratégias de comunicação (marketing);  
o Recursos humanos;  
o Recursos financeiros;  
o Recursos Audiovisuais;  
o Recursos materiais,  
o Instalações;  
o Serviços transporte dos participantes;  
o Recepção e serviços prestados aos 
participantes; Hospedagem dos participantes;  
o Atividades socioculturais e de lazer;  
o Treinamento de pessoal.  
Cronograma de Execução;  
o Check list;  
o Roteiro do Projeto; 
o Programação do Evento;  
o organograma.  
Procedimentos para a gestão de recursos 
financeiros:  
o Confecção de planilhas orçamentárias 
demonstrativas mensais;  
o Orientação para obtenção de parcerias e 
patrocínio;  
Princípios para confecção de Calendário 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Assessoramento de Eventos                                                              Módulo: III 
 

 

Habilidades 
Bases Tecnológicas e 

Competências 
Procedimentos Didáticos Cronograma 
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Identificar métodos de pesquisa para 
levantamento de tendências econômicas, 
de mercado e tecnológica.  
Consultar planilhas e gráficos que 
representam o momento econômico interno 
e externo e suas influências na 
organização.  
Identificar cenários econômicos nacionais e 
internacionais na área de atuação da 
empresa  
Organizar a coleta de dados quantitativos e 
financeiros para o apoio ao planejamento de 
eventos.  

 

 
Noções básicas de economia.  
Noções de microeconomia:  
o Funcionamento e estrutura de mercado;  
o Oferta e demanda  
Noções de economia internacional:  
o relações econômicas internacionais;  
o comércio internacional;  
o globalização;  
o regionalização do comércio internacional;  
o panorama dos países em 
desenvolvimento.  
 

 

Apresentação das competências 
habilidades e bases 

 Aulas teóricas 
 Trabalhos em grupo 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

 
 

09/02 a 23/02 
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Aplicar as normas legais referente a 
realização de eventos sociais ou 
organizacionais 
 

 
Decreto 70.724 de 1972 Cerimonial Público 
da União e Decreto Estadual 11.074 de 05 / 
01 / 1978.  
 

 

 
 Aula expositiva 
 Estudo em grupo 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
  

 
24/02 a 10/03 

 
Desenvolver orientações visando 
estabelecer padrões norteadores do 
trabalho, na realização de eventos.  

 

 
Desenvolvimento das etapas previstas no 
projeto e aplicação das atribuições do Perfil 
do Profissional de Eventos;  

 

 
 Apresentação de teorias 
 Estudo em grupo 
 Tarefa dirigida 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 

 

 
 

11/03 a 26/03 

 
Organizar as tarefas rotineiras e 
esporádicas no ambiente de trabalho 
relacionados aos eventos.  
Identificar a importância do planejamento na 
organização de eventos.  
Registrar e controlar a programação, 
cronograma e a agenda de eventos internos 
e externos.  
.  

 
Desenvolvimento das etapas previstas no 
projeto e aplicação das atribuições do Perfil 
do Profissional de Eventos;  
o Objetivos;  
o Justificativa;  
o Metodologia;  
o Tipo de evento;  
o Local de realização;  
o Data;  
o Calendário;  
o Temário;  
o Programa  

 

 
 Aula expositiva 
 Estudo em grupo 
 Trabalhos escritos 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 

 

 
 

27/03 a 09/04 
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Organizar as tarefas rotineiras e 
esporádicas no ambiente de trabalho 
relacionados aos eventos.  
Identificar a importância do planejamento na 
organização de eventos.  
Registrar e controlar a programação, 
cronograma e a agenda de eventos internos 
e externos.  
.  

Desenvolvimento das etapas previstas no 
projeto e aplicação das atribuições do Perfil 
do Profissional de Eventos;  
o Identificação e análise dos participantes;  
o Estratégias de comunicação (marketing);  
o Recursos humanos;  
o Recursos financeiros;  
o Recursos Audiovisuais;  
o Recursos materiais,  
o Instalações;  
o serviços transporte dos participantes;  
o Recepção e serviços prestados aos 
participantes; Hospedagem dos 
participantes;  
cioculturais e de lazer;  
o Treinamento de pessoal.  
 

 Apresentação de teorias 
 Estudo em grupo 
 Exercícios 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 

 

10/04 a 23/04 

 
Contratar fornecedores e serviços.  
Identificar e reconhecer a organização de 
sistemas específicos de controles internos e 
externos, compreendendo: delegações de 
funções e segregação de trabalho na 
realização de eventos.  
 

 
Cronograma de Execução;  
o Check list;  
o Roteiro do Projeto;  
o Programação do Evento;  
o organograma.  
Procedimentos para a gestão de recursos 
financeiros:  
o confecção de planilhas orçamentárias 
demonstrativas mensais;  
o orientação para obtenção de parcerias e 
patrocínio;  
Princípios para confecção de Calendário 
Empresarial, cronograma e programação de 
eventos a curto, médio e longo prazo.  

 
 Apresentação de teorias 
 Estudo em grupo 
 Tarefa prática 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
  

 
 
 

24/04 a 07/05 
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Contratar fornecedores e serviços.  
Identificar e reconhecer a organização de 
sistemas específicos de controles internos e 
externos, compreendendo: delegações de 
funções e segregação de trabalho na 
realização de eventos.  
 

 
Procedimentos necessários ao PÓS-
EVENTO:  
o Acompanhamento e desmontagem do 
Evento;  
o Acompanhamento do transporte dos 
materiais e equipamentos;  
 
 

 
 Apresentação de teorias 
 Estudo em grupo 
 Tarefa prática 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratar fornecedores e serviços.  
Identificar e reconhecer a organização de 
sistemas específicos de controles internos e 
externos, compreendendo: delegações de 
funções e segregação de trabalho na 
realização de eventos.  
 

o envio de cartas de agradecimento aos 
patrocinadores; colaboradores, apoiadores, 
convidado especial, autoridades, 
palestrantes etc.;  

 

 Aula expositiva 
 Estudo em grupo 
 Tarefa dirigida 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
  

08/05 a 21/05 

 
Contratar fornecedores e serviços.  
Identificar e reconhecer a organização de 
sistemas específicos de controles internos e 
externos, compreendendo: delegações de 
funções e segregação de trabalho na 
realização de eventos.  
 

o apuração dos dados da Avaliação dos 
resultados do evento, apresentação em 
gráfico;  
o divulgação dos resultados e apresentação 
de portifólio;  

 

 Apresentação de teorias 
 Estudo em grupo 
 Tarefa prática 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
  

22/05 a 02/06 
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Contratar fornecedores e serviços.  
Identificar e reconhecer a organização de 
sistemas específicos de controles internos e 
externos, compreendendo: delegações de 
funções e segregação de trabalho na 
realização de eventos.  
 

o elaboração de relatórios e juntada de 
documentação:  

 
 

 

 

 Aula expositiva 
 Estudo em grupo 
 Tarefa dirigida 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
  

03/06 a 17/06 

 
Contratar fornecedores e serviços.  
Identificar e reconhecer a organização de 
sistemas específicos de controles internos e 
externos, compreendendo: delegações de 
funções e segregação de trabalho na 
realização de eventos.  
 

Ofícios de agradecimento;  
 

 
 

 

 Aula expositiva 
 Estudo em grupo 
 Tarefa dirigida 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 

  

18/06 a 07/07 
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

28 

IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Assessoramento de Eventos                    Módulo: III 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 



 

___________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

  

Identificar cenários 
econômicos nacionais e 
internacionais na área de 
atuação da empresa.  

 

 
 
 
 
 
 
Identificar as fases do 
planejamento de eventos: 
pré, trans e pós-evento.  

 

 

Pesquisar e organizar 

informações econômicas. 

 

 

 

 

 

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 idéias de 

 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

 

 

 

 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

 

Clareza de ideias e 

sequência lógica, 

pontualidade, coerência.  

 

 

 

 

 

Pontualidade, coerência 

com a realidade e 

organização de ideias, 

sequência lógica, 

pontualidade. 

 

Desempenho que 

evidencie habilidade em 

transformar os dados 

econômicos em recursos 

estatísticos na 

organização. 

 

 

 

Evidenciar as fases do 

projeto. 

Definição dos 

procedimentos 

metodológicos. 

Definir os recursos 

pertinentes ao projeto. 

Demonstrar conhecimento 

para interpretação dos 

dados apresentados. 
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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:  

MANKIW, N. G. Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

PORTER, M. E. A vantagem competitiva das nações. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2000. 

Decreto nº 70.274 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70274.htm 

Etapas para realização de um evento - 

http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/publicacoes_assembleia/c

artilhas_manuais/arquivos/pdfs/manual_solenidades_eventos_institucionais/Etapas_ma

nualEventos.pdf 

 

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

 
Os estudos de recuperação serão inseridos nas atividades diárias, com recursos 
diferenciados, constituindo intervenções imediatas na aprendizagem. 
Os resultados integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo 

 

 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Marlene Pereira 

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 Secretariado, 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  

Etec Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado 

Qualificação: 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados III 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: André Luís dos Santos 

 

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

I – organização e manutenção dos arquivos da secretaria. 

II – classificação, registro e distribuição de correspondência. 

III – redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, inclusive em idioma 
estrangeiro. 

IV – execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de 
compromissos, informações e atendimento telefônico. 
V – Assessoria e assistência direta ao executivo no planejamento e organização da rotina 
administrativa. 

VI – Planejamento da agenda e controle dos compromissos do executivo da empresa. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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VII –. Utilização dos recursos tecnológicos na elaboração e recepção de documentos e 
informações. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:     Aplicativos Informatizados III                                                      Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 

Identificar e relacionar 
informações que 
subsidiarão tomadas de 
decisões administrativas 
e gerenciais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar as tecnologias 
para o desempenho 
eficaz das atividades 
atinentes ao profissional 
em secretariado.  

1.1 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 

1.4 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 

2.3 

 

Identificar características e funcionalidades do software para 
confecção de planilhas e formulários.  
 
Elaborar formulários eletrônicos de controles internos e 
externos.  
 
Utilizar softwares para montagem de formulários de 
controles internos e externos.  
 
Alimentar planilhas e formulários eletrônicos organizando 
informações, comparando dados e preparando base para 
análise e tomadas de decisões para as funções específicas 
na empresa.  
 
 
Desenvolver e alimentar Banco de Dados com 
gerenciamento de informações para as áreas 
administrativas e gerenciais.  
 
Digitar, manipular e relacionar as informações com seus 
formatos e controles específicos para utilização e o 
armazenamento adequado.  
 
Digitar de forma exímia para agilizar o processo secretarial.   
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 

Software para edição de planilhas e formulários:  
Formatação de células  
Formatação condicional  
Manipulação de células - Dimensionamento  
Mesclagem  
Alinhamento  
Fórmulas  
Filtros  
Validações  
Gráficos  
Subtotais  
Classificação  
Proteção  
Macros  
 
Software para criação de banco de dados:  
Tabelas  
Consultas  
Formulários  
Relatórios  
Relacionamentos  
EXCEL - BR OFFICE, OPEN OFFICE , ACCESS. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Aplicativos Informatizados III                                                         Módulo:III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

Identificar características e funcionalidades 
do software para confecção de planilhas e 
formulários.  

Software para edição de planilhas e formulários:  
Formatação de células  

Aulas expositivas e práticas 
sobre fundamentos de 
planilhas eletrônicas. 

 
09 / 02 a 23 / 02 

Elaborar formulários eletrônicos de controles 
internos e externos.  

Formatação condicional  
Manipulação de células - Dimensionamento  

Aulas práticas sobre 
formatação condicional e 
manipulação de células. 

 
24 / 02 a 10 / 03 

Elaborar formulários eletrônicos de controles 
internos e externos.  

Mesclagem  
Alinhamento  
Fórmulas  

Aulas expositivas com 
exercícios práticos utilizando 
mesclagem, alinhamento e 
fórmulas. 

 
11 / 03 a 25 / 03 

Utilizar softwares para montagem de 
formulários de controles internos e externos.  

Filtros  
 

Aulas expositivas e práticas 
sobre filtros. 

 
26 / 03 a 09 / 04 

Alimentar planilhas e formulários eletrônicos 
organizando informações, comparando 
dados e preparando base para análise e 
tomadas de decisões para as funções 
específicas na empresa.  

 Validações 

Aulas práticas com exercícios 
de fixação sobre validação de 
dados em planilhas 
eletrônicas. Avaliação Prática. 

 
10 / 04 a 24 / 04 

Alimentar planilhas e formulários eletrônicos 
organizando informações, comparando 
dados e preparando base para análise e 
tomadas de decisões para as funções 
específicas na empresa.  

 Gráficos  
Subtotais 

Aulas expositivas e práticas 
com gráficos e subtotais. 

 
25 / 04 a 09 / 05 
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Alimentar planilhas e formulários eletrônicos 
organizando informações, comparando 
dados e preparando base para análise e 
tomadas de decisões para as funções 
específicas na empresa.  

Classificação  
Proteção  
Macros 

Aulas expositivas e práticas 
com classificação e proteção 
de informações. Noções de 
Macros. 

 
10 / 05 a 24 / 05 

Desenvolver e alimentar Banco de Dados 
com gerenciamento de informações para as 
áreas administrativas e gerenciais.  
 

Software para criação de banco de dados. 
Aulas práticas com exercícios 
de fixação criando banco de 
dados. 

 
25 / 05 a 08 / 06 

Digitar, manipular e relacionar as 
informações com seus formatos e controles 
específicos para utilização e o 
armazenamento adequado.  

Tabelas  
Consultas  
Formulários  

Aulas práticas com criação de 
tabelas, consultas e 
formulários. Avaliação 
Prática. 

 
09 / 06 a 22 / 06 

Digitar de forma exímia para agilizar o 
processo secretarial.   

Relatórios  
Relacionamentos  

Aulas expositivas e práticas 
sobre relatórios e 
relacionamentos. 

 
23 / 06 a 07 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competências Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
Identificar e relacionar 
informações que subsidiarão 
tomadas de decisões 
administrativas e gerenciais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar as tecnologias para o 
desempenho eficaz das 
atividades atinentes ao 
profissional em secretariado. 

 
Produzir modelos de planilhas 
eletrônicas com formatação, 
mesclagem, alinhamentos e 
fórmulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar os softwares de criação 
de banco de dados para 
armazenamento de 
informações de forma integra e 
segura. 

 
Avaliação Prática,  
Trabalho Individual, 
Avaliação Teórica, 
Participação, 
Pontualidade, 
Resolução Problemas, 
Pesquisasem grupo. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação Prática,  
Trabalho Individual, 
Avaliação Teórica, 
Participação, 
Pontualidade, 
Resolução Problemas. 

 
Clareza, coerência, precisão, 
rapidez, criticidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clareza, coerência, precisão, 
rapidez, viabilidade, senso 
crítico, aplicabilidade. 

 
Organizar informações de 
forma clara e objetiva com o 
uso de planilhas eletrônicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio nas técnicas 
organizacionais de um 
ambiente de banco de dados, 
criação e utilização dos 
modelos propostos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostilas elaboradas pelo professor. 

 Recursos Audiovisuais (DataShow). 

 Laboratórios de Informática, com acesso a Internet. 

 

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 de utilização de editores de planilhas eletrônicas e Banco de Dados,com 
recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na 
reorientação da aprendizagem individualizada. 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: André Luís dos Santos 

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 Secretariado, 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 - SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios  

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado 

Qualificação:  Módulo: III 

Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) da Área  Secretarial 

C.H. Semanal: 2,5 Professora: Andréia Luzia Bernardes Inocêncio  
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Atribuições: A profissão de secretário é regulamentada pela Lei 7 377, de 30/09/85, alterada 
pela Lei 9261, de 11/01/96. As atribuições do secretário estão relacionadas no Artigo 5º da Lei 7 
377/96. O Técnico em Secretariado, ao concluir o curso, deverá ter construído as competências 
gerais da área profissional de gestão. 

 

Atividades: 

 Ordenar tarefas.  

 Otimizar procedimentos de trabalho  

 Gerenciar informações. 

 Elaborar  documentos, anotar informações. 

 Comunicar-se pela escrita e pela oralidade. 

 Utilizar o vocabulário técnico de área. 

 Manter-se informado e atualizado. 

Demonstrar capacidade de síntese, comunicação, raciocínio lógico, análise. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
       Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Área  Secretarial            Módulo:III 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 

Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva interdisciplinar 
 
Definir fases de execução de projetos com 
base na natureza e na complexidade das 
atividades. 
 
Correlacionar recursos necessários e plano de 
produção. 
 
Identificar fontes de recursos necessários para 
o desenvolvimento de projetos. 
 
Analisar e acompanhar o desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 
 
Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos. 
 
Analisar metodologias de gestão da qualidade 
no contexto profissional.  
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 

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 idéias de forma clara e objetiva 
por meio de textos e explanações orais. 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 

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 e tabulação 
 
Análise dos dados: interpretação, explicação e 
especificação 
 
Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, 
histogramas 
 
Sistemas de gerenciamento de projeto 
Formatação de trabalhos acadêmicos 
 
Formatação de trabalhos acadêmicos 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

Centro Paula Souza –  2015 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

da Área  Secretarial            Módulo:III 
 

HABILIDADES 
BASES TECNOLÓGICAS e 

COMPETÊNCIAS 
PROCEDIMENTO DIDÁTICOS CRONOGRAMA 

 Apresentação das Bases Tecnológicas , 
Habilidades e Competências , assim como 
metodologia  

Dinâmica de Grupo , Apresentação por slides  09/02  a  13/02 

 
1. Consultar catálogos e manuais de 
fabricantes e de fornecedores de serviços 
técnicos. 
 

 
Referencial teórico: pesquisa e compilação 
de dados, produções científicas etc. 

 
Revisão do Pré Projeto ,Debate em Sala 
sobre as fontes utilizadas  
 

 
19/02  a 20/02 

 
1. Consultar catálogos e manuais de 
fabricantes e de fornecedores de serviços 
técnicos. 
 

 
Referencial teórico: pesquisa e compilação 
de dados, produções científicas etc. 

Apresentação dos Pré Projetos realizados 
para comentários e alinhamento das fontes 
de pesquisa  

23/02  a 06/03 

Consultar catálogos e manuais de 
fabricantes e de fornecedores de serviços 
técnicos. 
 

Referencial teórico: pesquisa e compilação 
de dados, produções científicas etc. 

Orientação por grupo dos aspectos a serem 
pesquisados , aula expositiva sobre os 
elementos pré textuais 

09/03 a 20/03 

 
2. Classificar os recursos necessários para 
o desenvolvimento do projeto 

 Construção de conceitos relativos ao tema 
do trabalho: definições, terminologia, 
simbologia etc.  
 

Visita a Biblioteca da Escola para consulta ao 
acervo de acordo com o tema escolhido sob 
a supervisão e orientação da professora . 
Apresentação dos fichamentos realizados por 
grupo  

 
23/03   a  10/04 

 
3. Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto 

 
Definição dos procedimentos  
metodológicos  

 Cronograma de atividades 

 Fluxograma do processo  

  
Elaboração do cronograma de atividades e 
fluxograma de acordo com grupo e suas 
demandas  
 

 
13/04  a  30/04 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 
Dimensionamento dos recursos necessários 

Tarefa dirigida de acordo com a proposta do 
grupo de trabalho e exposição  

 
4/5  a 22/5 

 
5. Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas 

 
 Identificação das fontes de recursos. 
 

 
Atividade em laboratório com elaboração da 
planilha por grupo para posterior 
apresentação   

 
25/05  a 12/6 
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6. Comunicar idéias de forma clara e 
objetiva por meio de textos e explanações 
orais. 

 
Elaboração dos dados de pesquisa: 
seleção, codificação e tabulação.  
 

 
Pesquisa de Campo de cada grupo de 
acordo com a metodologia escolhida  
 

 
15/06 a 26/06 

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

 Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação  
 
Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas  
 
Sistemas de gerenciamento de projeto  
 
Formatação de trabalhos acadêmicos  

Aulas expositivas (simulação da 
apresentação do TCC) , aula de orientação 
sobre como falar em público , técnicas de   
oratória ; apresentação de trabalhos em 
grupos sobre os conteúdos desenvolvidos.  
 

 
29/06 a 7/7 

 

IV – Plano de Avaliação de Competências  
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

da Área  Secretarial            Módulo:III 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 Articular o conhecimento 

científico e tecnológico numa 

perspectiva interdisciplinar 

Definir fases de execução de 

projetos com base na 

natureza e na complexidade 

das atividades 

Correlacionar recursos 

necessários e plano de 

produção. 

Identificar fontes de recursos 

necessários para o 

desenvolvimento de projetos 

 

 

 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 idéias 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. 

Observação direta, 

apresentação de relatórios, 

participação em sala de aula 

apresentação de relatórios  

 

Clareza de idéias e seqüência 

lógica, pontualidade, coerência 

com a realidade, pontualidade. 

Coerência com a realidade e 

organização de idéias, 

sequência lógica, 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. 
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Analisar e acompanhar o 

desenvolvimento do 

cronograma físico-financeiro. 

Avaliar de forma quantitativa 

e qualitativa o 

desenvolvimento de projetos. 

 

Analisar metodologias de 

gestão da qualidade no 

contexto profissional.  

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Normas para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos ; superv. Dionísio Vinha, Maria Teresa Segantin Ludovice, Maria José de Faria Tsuchiya, Maria Virginia de Figueiredo Pereira do Couto Rosa. Franca, SP : 

Universidade de Franca, 2009                      < http://www.unifran.br/site/canais/pesquisa/iniciacao/documentacao/normasTCC_2009.pdf>  

< http://www.monografiaalpha.com.br/tcc/tccconclusao.html>  

<http://www.claretiano.edu.br/monografia>  
 
OLIVEIRA, N. M.; ESPÍNDOLA, C. R. Trabalhos Acadêmicos: Recomendações Práticas. 1. ed. São Paulo, 2003. 
 
Recursos Audiovisuais  
 
Apostila elaborada pela professora  ( Livros didáticos diversos e sites  ) 

 

http://www.monografiaalpha.com.br/tcc/tccconclusao.html%3e
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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: Andréia Luzia Bernardes Inocêncio  

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 Secretariado, 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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ETEC Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado 

Qualificação:  Módulo: III 

Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira 
Moderna: Espanhol III 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
Atribuições: A profissão de secretário é regulamentada pela Lei 7 377, de 30/09/85, alterada 
pela Lei 9261, de 11/01/96. As atribuições do secretário estão relacionadas no Artigo 5º da Lei 7 
377/96. O Técnico em Secretariado, ao concluir o curso, deverá ter construído as competências 
gerais da área profissional de gestão. 
 
Atividades: 

 Recepcionar, atender e orientar o público interno e externo, identificando os assuntos 
para os devidos esclarecimentos, pessoalmente ou por telefone. 

 Transformar linguagem oral em linguagem escrita 

 Comunicar-se pela escrita e pela oralidade. 

 Utilizar o vocabulário técnico de área. 

 Manter-se informado e atualizado. 

 Demonstrar capacidade de síntese, comunicação, raciocínio lógico, análise. 

 Redigir documentos básicos em idioma estrangeiro.  

 Interpretar documentos em idioma estrangeiro.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol III                                                                   Módulo: III    
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Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 
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1. 
 
 
2. 

1. Selecionar expressões idiomáticas mais 
importantes na área de negócios.  

 
2. Interpretar textos técnicos e 
terminologias de documentos.  

 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
 
1.3 
 
 
 
1.4 
 
 
 
 
1.5 
 
 
1.6 
 
 
1.7 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 

1.1 Expressar-se com simplicidade e clareza em 
sua área de atuação.  
 
1.2 Identificar e utilizar expressões relativas a 
viagens; informações sobre aeroporto, voo, 
transporte, traslado etc.  
 
1.3 Identificar e aplicar terminologias utilizadas em 
inscrições para cursos e eventos nacionais e 
internacionais.  
 
1.4 Identificar e utilizar expressões relativas a 
hotéis: reservas, cancelamentos, serviços e 
facilidades, instalações, acomodações, serviços 
oferecidos em restaurantes, entre outros.  
 
1.5 Utilizar expressões idiomáticas em 
apresentações, ligações telefônicas, informações.  
 
1.6 Utilizar adequadamente as expressões 
idiomáticas no contexto da área de negócios.  
 
1.7 Acompanhar agendas de visitantes 
estrangeiros.  
 
2.1 Recorrer às tecnologias de apoio como 
dicionário e gramática informatizada ou não.  
 
2.2 Distinguir as variantes linguísticas da língua 
espanhola.  
 
2.3 Escolher o registro adequado à situação na 
qual se processa a comunicação e o vocábulo que 
melhor reflita a ideia pretendida.  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conversação: formas de comunicação 
cotidianas por diversos meios.  
Vocabulário: campos semânticos da área de 
secretariado e, especificamente, da área 
administrativa.  
 
Vocabulário técnico para viagens e reuniões 
(reserva em hotéis, locação de automóvel, 
restaurantes, aeroporto, telefone, 
transportes etc.).  
 
Vocabulário oficial: apresentação e 
pronomes de tratamento para autoridades 
de estado, judiciárias, militares, 
eclesiásticas, monárquicas.  
 
2. Fundamentos e práticas de elaboração:  
textos bancários;  
 
textos técnicos, publicitários, classificados e 
telegráficos;  
 
vocabulário técnico para projetos e 
processos empresariais.  
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2.4 
 
 
2.5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 Redigir relatórios na língua espanhola no 
contexto empresarial.  
 

2.5. Produzir ata de reuniões.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol III                                                                   Módulo: III    

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

 Recepção dos alunos e apresentação da 
metodologia de trabalho. 

 Apresentação das competências, habilidades e 
bases tecnológicas. 

 Confecção de tabela de pontos de 
participação. 

09/02 a 13/02 

1.1 Expressar-se com 
simplicidade e clareza em sua 
área de atuação.  

 

1. Conversação: formas de 
comunicação cotidianas por 
diversos meios.  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Observação de viñetas e conversação 
espontânea sobre a imagem analisada. 
(narrar) 

09/02 a 20/02 

1.2 Identificar e utilizar 
expressões relativas a viagens; 
informações sobre aeroporto, 
voo, transporte, traslado etc.  

 

1. Vocabulário: campos 
semânticos da área de 
secretariado e, especificamente, 
da área administrativa.  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Análise de diálogo que envolve o tema 
viagens. 

 Levantamento de vocabulário: uso de 
dicionários. 

23/02 a 06/03 

1.3 Identificar e aplicar 
terminologias utilizadas em 
inscrições para cursos e 
eventos nacionais e 
internacionais.  

 

1. Vocabulário técnico para 
viagens e reuniões (reserva em 
hotéis, locação de automóvel, 
restaurantes, aeroporto, telefone, 
transportes etc.).  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Levantamento de vocabulário: uso de 
dicionários. 

 Produção de texto: diálogo simulando um 
agendamento de viagens. 

23/03 a 03/04 

1.3 Identificar e aplicar 
terminologias utilizadas em 
inscrições para cursos e 
eventos nacionais e 
internacionais.  

 

1. Vocabulário técnico para 
viagens e reuniões (reserva em 
hotéis, locação de automóvel, 
restaurantes, aeroporto, telefone, 
transportes etc.).  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Levantamento de vocabulário: uso de 
dicionários. 

 Produção de texto: diálogo simulando um 
agendamento de viagens. 

06/04 a 17/04 
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1.4 Identificar e utilizar 
expressões relativas a hotéis: 
reservas, cancelamentos, 
serviços e facilidades, 
instalações, acomodações, 
serviços oferecidos em 
restaurantes, entre outros.  

1. Vocabulário técnico para 
viagens e reuniões (reserva em 
hotéis, locação de automóvel, 
restaurantes, aeroporto, telefone, 
transportes etc.).  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e interpretação relacionado à área de 
hotelaria. 

 Levantamento de vocabulário: uso de 
dicionário. 

 Exercícios de pronúncia. 
 

22/04 a 30/04 

1.5 Utilizar expressões 
idiomáticas em apresentações, 
ligações telefônicas, 
informações.  

 

1. Vocabulário oficial: 
apresentação e pronomes de 
tratamento para autoridades de 
estado, judiciárias, militares, 
eclesiásticas, monárquicas.  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva. 

 Produção de texto simulando um atendimento 
telefônico. 

04/05 a 15/05 

1.6 Utilizar adequadamente as 
expressões idiomáticas no 
contexto da área de negócios.  

 

 

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e interpretação de texto voltado para 
mercado de trabalho e economia retirada do 
jornal El país 

18/05 a 29/05 

1.7 Acompanhar agendas de 
visitantes estrangeiros.  

 
 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva sobre o funcionamento de 
agenda. 

 Produção simples de agenda considerando os 
pontos turísticos de Franca. 

1/06 a 12/06 

2.1 Recorrer às tecnologias de 
apoio como dicionário e 
gramática informatizada ou 
não.  

2. Fundamentos e práticas de 
elaboração: textos bancários;  

 

 Pesquisa na internet. 
 

15/06 a 19/06 

2.2 Distinguir as variantes 
linguísticas da língua 
espanhola.  

 

2. Fundamentos e práticas; 

 

 Retomada de conteúdo. 

 Apresentação do vídeo Que difícil es hablar el 
español 

 Aula expositiva utilizando multimídia. 

22/06 a 26/06 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

Centro Paula Souza – 2015  

2.3 Escolher o registro 
adequado à situação na qual 
se processa a comunicação e 
o vocábulo que melhor reflita a 
ideia pretendida.  
 
2.4 Redigir relatórios na língua 
espanhola no contexto 
empresarial.  
 

2.5. Produzir ata de reuniões.  
 

textos técnicos, publicitários, 
classificados e telegráficos;  

 
vocabulário técnico para projetos 
e processos empresariais.  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva. 

 Atividade em grupo: produção de texto voltado 
para a área do Secretariado articulado ao TCC.  

29/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol III                                                                   Módulo: III    

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar e utilizar 

expressões relativas a 

hotéis: reservas, 

cancelamentos, serviços e 

facilidades, instalações, 

acomodações, serviços 

oferecidos em restaurantes, 

etc. 

Reconhecer e aplicar 

terminologias utilizadas em 

inscrições para cursos e 

eventos nacionais e  

internacionais. 

Elaborar ata de reuniões 

Elaborar agendas de 

visitantes estrangeiros 

Reconhecer expressões 

idiomáticas mais importantes 

na área de negócios. 

Elaborar resumos 
Identificar e aplicar 
terminologias de documentos 
bancários. 

Interpretar textos técnicos. 

Utilizar expressões simples em 

apresentações, ligações 

telefônicas, informações. 

Escolher o registro adequado à 

situação na qual se processa a 

comunicação e o vocábulo que 

melhor reflita a ideia 

pretendida. 

Distinguir variantes lingüísticas 

da língua espanhola. 

Utilizar expressões cotidianas 

relativas à área. 

Expressar-se com simplicidade 

e clareza em sua área de 

atuação. 

Recorrer às tecnologias de 

apoio como dicionário e 

gramática informatizados ou 

não.Indicadores  

Pesquisa e apresentação  

Observação direta 

Autoavaliação 

Simulações através de 

situações fictícias 

Trabalho em equipe 

 

Avaliação escrita individual 

Avliação 

Clareza de ideias (oral e 

escrita) 

 

Participação durante as 

atividades. 

 

Organização de ideias pela 

escrita e pela oralidade 

 

Domínio das habilidades 

básicas referentes à 

compreensão e produção de 

texto de diversos gêneros.  

 

Trabalho em equipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produções textuais claras e 

coerentes (oral e escrita) 

 

Apresentações bem feitas 

que possam refletir o 

atendimento aos critérios de 

desempenho. 

 

Realização participativa das 

atividades propostas pelo 

professor  durante as aulas 

 

Domínio do conteúdo 

proposto pelo professor 

 

Aplicação satisfatória do 

conteúdo durante as 

atividades de sala           de    

aula 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

MARTIN, Ivan. Síntesis: curso de lengua española. São Paulo: Ática , 2012 

MARTIN RODRIGUES, Ivan. Español Série Brasil. São Paulo: Ática, 2005 

BRIONES, Ana Isabel. Español Ahora Vol.01- São Paulo: Moderna, 2003. 

MILANI, Ester María (et al.). Listo: a través de textos. São Paulo: Moderna, 2005 

Apostila elaborada pela professora 

< www.sgel.es/ele>  
< www.elpais.com> 
< www.rae.es> 

 

 

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

Os alunos serão constantemente observados e orientados individualmente visando ao seu progresso. 
Quanto à autoavaliação, os alunos serão motivados a realizarem tarefas de autoavaliação de forma a 
pontuarem o que efetivamente aprenderam ou não e refletirem sobre suas ações perante os estudos.  Os 
estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, com 
recursos e metodologias diferenciados, constituindo-se 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: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

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 Secretariado, 
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 

 

http://www.sgel.es/ele
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ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado 

Qualificação:  Módulo: III 

Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês 
III 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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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. 

Planejar e organizar viagens 

Assistir o cliente interno e externo 

Recepcionar, atender e orientar o público interno e externo. Identificando os assuntos para os 
devidos esclarecimentos, pessoalmente ou por telefone. 
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Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Interpretar expressões idiomáticas mais 
importantes na área de negócios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar terminologias de documentos 
em língua inglesa  
 

1.1 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
 
 
1.4 
 
 
1.5 
 
 
 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
 
2.4 
 
2.5 
 
 
 

1.1 Expressar-se com simplicidade e clareza em 
sua área de atuação.  
1.2 Identificar e utilizar expressões relativas a 
viagens; informações sobre aeroporto, voo, 
transporte, traslado etc.  
1.3 Identificar e utilizar expressões relativas a 
hotéis: reservas, cancelamentos, serviços e 
facilidades, instalações, acomodações, serviços 
oferecidos em restaurantes, entre outros.  
1.4 Aplicar terminologias utilizadas em inscrições 
para cursos e eventos nacionais e 
internacionais.  
1.5 Utilizar expressões idiomáticas em 
apresentações, ligações telefônicas, 
informações.  
 

 
 Recorrer às tecnologias de apoio como 
dicionário e gramática informatizada ou não.  
 Distinguir as variantes linguísticas da língua 
inglesa.  
Escolher o registro adequado à situação na qual 
se processa a comunicação e o vocábulo que 
melhor reflita a ideia pretendida.  
Redigir relatórios na língua inglesa no contexto 
empresarial.  
 Produzir ata de reuniões.  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Conversação: formas de comunicação 
cotidianas por diversos meios  
-Vocabulário: campos semânticos da área 
de secretariado e, especificamente, da área 
administrativa  
-Vocabulário técnico para viagens e 
reuniões:  
reserva em hotéis, locação de automóvel, 
restaurantes, aeroporto, telefone, 
transportes;  
noções sobre elaboração de textos simples;  
textos técnicos, publicitários, classificados e 
telegráficos ; 
-Vocabulário oficial: apresentação e 
pronomes de tratamento para autoridades 
de estado, judiciárias, militares, 
eclesiásticas, monárquicas  
 
 
Fundamentos e práticas de elaboração:  
textos bancários;  
textos técnicos, publicitários, classificados e 
telegráficos  
Vocabulário técnico para projetos e 
processos empresariais: kick-off, start-up, 
go-live, follow-up, workflow, deadline, just in 
time, overview, mailing list, feedback, 
conference call, networking, coaching, 
upgrade 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:    Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês III    Módulo: III                                                                                                                                        

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

.1 Expressar-se com 
simplicidade e clareza em sua 
área de atuação.  

Vocabulário: campos semânticos 
da área de secretariado e, 
especificamente, da área 
administrativa  
 

Aulas expositivas 
Estudo Dirigido 

09/02 a 20/02 

Identificar e utilizar expressões 
relativas a viagens; 
informações sobre aeroporto, 
voo, transporte, traslado etc 

Vocabulário técnico para viagens 
e reuniões:  
reserva em hotéis, locação de 
automóvel, restaurantes, 
aeroporto, telefone, transportes;  
 

 
Diálogos  

23/02 a 06/03 

Identificar e utilizar expressões 
relativas a hotéis: reservas, 
cancelamentos, serviços e 
facilidades, instalações, 
acomodações, serviços 
oferecidos em restaurantes, 
entre outros 

Vocabulário técnico para viagens 
e reuniões:  
reserva em hotéis, locação de 
automóvel, restaurantes, 
aeroporto, telefone, transportes 

Videos 09/03 a 20/03 

Aplicar terminologias utilizadas 
em inscrições para cursos e 
eventos nacionais e 
internacionais. 

noções sobre elaboração de 
textos simples;  
textos técnicos, publicitários, 
classificados e telegráficos 

Aulas expositivas e dialogadas 23/03 a 03/04 

Identificar e utilizar expressões 
relativas a hotéis: reservas, 
cancelamentos, serviços e 
facilidades, instalações, 
acomodações, serviços 
oferecidos em restaurantes 

Vocabulário técnico para viagens 
e reuniões:  
reserva em hotéis, locação de 
automóvel, restaurantes, 
aeroporto, telefone, transportes 

 
 

Avaliação Oral :  Diálogos 
06/04 a 10/04 
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Utilizar expressões idiomáticas 
em apresentações, ligações 
telefônicas, informações 

 Avaliação Escrita 13/04 a 17/04 

Utilizar expressões idiomáticas 
em apresentações, ligações 
telefônicas, informações 

Conversação: formas de 
comunicação cotidianas por 
diversos meios  

Aulas expositivas. 
Estudo Dirigido 

20/04 a 01/05 

Identificar e utilizar expressões 
relativas a hotéis: reservas, 
cancelamentos, serviços e 
facilidades, instalações, 
acomodações, serviços 
oferecidos em restaurantes 

Vocabulário técnico para viagens 
e reuniões:  
reserva em hotéis, locação de 
automóvel, restaurantes, 
aeroporto, telefone, transportes 

 
Visita técnica – Comfort Hotel 

25/04 

Aplicar terminologias utilizadas 
em inscrições para cursos e 
eventos nacionais e 
internacionais 

Vocabulário oficial: apresentação 
e pronomes de tratamento para 
autoridades de estado, judiciárias, 
militares, eclesiásticas, 
monárquicas  

 
Estudo DIrigido 

04/05 a 15/05 

Recorrer às tecnologias de 
apoio como dicionário e 
gramática informatizada ou 
não.  
 Distinguir as variantes 
linguísticas da língua inglesa.  
 

 
Fundamentos e práticas de 
elaboração:  
textos bancários;  
textos técnicos, publicitários, 
classificados e telegráficos  
 

 
Aulas expositivas 
Estudo Dirigido 

11/05 a 22/05 

Recorrer às tecnologias de 
apoio como dicionário e 
gramática informatizada ou não 

noções sobre elaboração de 
textos simples;  
textos técnicos, publicitários, 
classificados e telegráficos  

 

 
Apresentação de seminário 

25/05 a 29/05 
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Redigir relatórios na língua 
inglesa no contexto 
empresarial 
Produzir ata de reuniões 

Vocabulário técnico para projetos 
e processos empresariais: kick-off, 
sart-up, go-live, follow-up, 
workflow, deadline, just in time, 
overview, mailing list, feedback, 
conference call, networking, 
coaching, upgrade 
 

 
Aulas expositivas 

01/06 a 12/06 

Redigir relatórios na língua 
inglesa no contexto 
empresarial 
 

noções sobre elaboração de 
textos simples;  
textos técnicos 

Tradução do “Abstract” do TCC  15/06 a 26/06 

Recorrer às tecnologias de 
apoio como dicionário e 
gramática informatizada ou 
não.  
 Distinguir as variantes 
linguísticas da língua inglesa.  
 

Fundamentos e práticas de 
elaboração:  
textos bancários;  
textos técnicos, publicitários, 
classificados e telegráficos  
 

 
Recuperação  

29/06 a 07/07 

Identificar e utilizar expressões 
relativas a hotéis: reservas, 
cancelamentos, serviços e 
facilidades, instalações, 
acomodações, serviços 
oferecidos em restaurantes 

Vocabulário técnico para viagens 
e reuniões:  
reserva em hotéis, locação de 
automóvel, restaurantes, 
aeroporto, telefone, transportes 

Projeto Interdisciplinar : Viajando se aprende : uma 
perspectiva prática da rotina secretarial 

09/02  a  07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês III    Módulo: III 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1.Identificar e utilizar 
expressões relativas a 
viagens; informações sobre 
aeroporto, vôo, transporte, 
traslado, etc. 
 
 
2.Identificar e utilizar 
expressões relativas à hotéis: 
reservas, cancelamentos, 
serviços e facilidades, 
instalações, acomodações, 
serviços oferecidos em 
restaurantes, etc. 
 
3.Reconhecer e aplicar 
terminologias utilizadas em 
inscrições para cursos e 
eventos nacionais e 
internacionais. 
 
4.Elaborar ata de reuniões. 
 
 
 

1.1 Interpretar textos técnicos 
1.2 Utilizar expressões simples 
em apresentações, ligações 
telefônicas, informações. 
 
 
2. Escolher o registro 
adequado à situação na qual 
se processa a comunicação e o 
vocábulo que melhor reflita a 
idéia pretendida. 
 
 
 
3. Escolher o registro 
adequado à situação na qual 
se processa a comunicação e o 
vocábulo que melhor reflita a 
idéia pretendida. 
 
4.1 Confeccionar documentos 
utilizando estética adequada 
aos padrões da empresa. 
4.2 Redigir aplicando as 
normas gramaticais. 

 Avaliação. 
 

 Trabalho em grupo. 
 
 
 
 
 

 Avaliação. 

 Trabalho em equipe. 
 

 
 
 
 
 

 Avaliação escrita. 

 Trabalho em equipe. 
 
 
 
 

 Estudo dirigido. 
 
 

 

 Clareza no uso da  
linguagem. 
 
 
 
 

 Clareza na relação feita  
entre o conhecimento prévio 
das duas línguas 
 
 
 
 
 

 Clareza e coerência ao  
efetuar a comunicação. 
 
 
 
 

 Clareza na elaboração de  
documentos. 
 
 

 

 Uso adequado da  
linguagem. 
 
 
 
 

 Relação adequada das  
expressões às diferentes 
situações. 
 
 
 
 
 
 

 Uso adequado da  
Linguagem. 
 
 
 
 

 Elaboração de  
documentos de forma 
adequada. 
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5.Elaborar agenda de 
visitantes estrangeiros. 
 
 
 
 
6.Identificar e aplicar 
terminologias de documentos 
bancários. 
 
 
7.Reconhecer expressões 
idiomáticas mais importantes 
na área de negócios. 
 

 
4,5 e 6: Expressar-se com 
simplicidade e clareza  em sua 
área de atuação. 
 
 
6 e 7: Recorrer às tecnologias 
de apoio como dicionário e 
gramática informatizados ou 
não. 
 

 

 
 
 

 Estudo dirigido. 
 
 
 
 

 Estudo dirigido. 
 
 
 
 

 Estudo dirigido. 
 
 

 
 

 Clareza na elaboração de  
documentos. 
 

 Redigir de forma clara. 
 
 
 
 

 Observar terminologia 
diferenciada na área de 
negócios. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Elaboração de  
documentos de forma 
adequada. 
 

 Clareza na elaboração  
de documentos. 
 
 
 
 

 Uso adequado da  
Linguagem. 

 Coerência na 
Interpretação. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
FOLEY,Mark; HALL,Dian. Total English .Pearson Education, 2005. 
COOK, Rolf; PEDRETTI, Mara. Total Business . Summertown Publishing, United Kingdom, 2009. 
ESCOBAR, Albina. English Around You. Pearson Education, 2012 

 

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: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data:02/03/2015 

 

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 Secretariado, 
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. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado 

Qualificação:  Módulo: III 

Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Portuguesa III 

C.H. Semanal: 2, 5 Professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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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. 
A profissão de Secretário é regulamentada pela Lei 7377, de 30/09/85, alterada pela Lei 
9261, de 11/01/96. As atribuições estão relacionadas no Artigo 5º da lei 7377/96. 
Destacamos aqui as atribuições relacionadas ao componente curricular RCLP III. 
 
Atribuições: 

 Classificação, registro e distribuição de correspondência. 

 Redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina. 

 Registro de compromissos, informações e atendimento telefônico. 
 
Atividades: 

 Transformar linguagem oral em linguagem escrita. 

 Redigir textos. 

 Manter a fidedignidade do relato. 

 Transcrever textos adequados à linguagem e ao contexto. 

 Elaborar textos diversos de acordo com a área de atuação. 

 Preparar comunicação escrita com eficácia. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:  Representação e Comunicação Língua Portuguesa III                                                                   Módulo: III 

 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 

2. 
 

Organizar dados e informações relativas à 
comunicação da área empresarial. 
 
Identificar as normas relativas à elaboração 
e a formatação gráfica de textos relativos 
ao desenvolvimento de trabalhos técnico-
científicos. 
 

1.1 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 

1.4 
 
 

1.5 
 
 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 
 
 
 

2.4 
 

 
2.5 

Aplicar as tecnologias de comunicação e da 
informação.  
 

Utilizar as técnicas de comunicação, de acordo 
com as características de cada gênero textual.  
 

Expressar-se oralmente e por escrito de forma 
clara e objetiva.  
 

Selecionar diferentes tipos de textos, de acordo 
com os objetivos de comunicação.  
 

Redigir documentos oficiais relativos à área 
profissional.  
 

Pesquisar em textos a relevância para a pesquisa.  
 

Transcrever textos a serem interpretados.  
 

Correlacionar transcrições diretas e indiretas ao 
assunto pesquisado e/ ou tratado dando coerência 
ao texto dissertativo.  
 

Redigir documentos técnico-científicos relativos à 
área profissional.  
 
Cumprir técnicas de elaboração de referências 
bibliográficas.  

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 

5. 

Estrutura, estilo, estética dos documentos 
oficiais:  

 edital e licitação:  

 conceito e redação  
 
Redação oficial:  

 convocação, procuração, requerimentos 
etc:  

 pronomes de tratamento, saudação e 
despedidas oficiais  

 

Noções de roteiros descritivos:  

 normas e estilos:  

 relatórios técnicos  

 técnicas e tipos de pesquisa científica;  

 palestras, seminários, simpósios e 
congressos;  

 pesquisa experimental e de laboratório;  

 pesquisa de campo;  

 pesquisa documental;  

 pesquisa bibliográfica;  

 pesquisa na Internet  
 

Normas da ABNT  
 

Sinopse, resumo – conceito, técnicas para a 
elaboração. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Portuguesa III                                                         Módulo: III                                                                                                 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

 Recepção dos alunos e apresentação da 
metodologia de trabalho. 

 Apresentação das competências, habilidades e 
bases tecnológicas. 

 Confecção de tabela de pontos de 
participação. 

09/02 a 13/02 

1.1 Aplicar as tecnologias de 
comunicação e da informação. 
 

1.2 Utilizar as técnicas de 
comunicação, de acordo com 
as características de cada 
gênero textual.  
 
 

1. Estrutura, estilo, estética dos 
documentos oficiais:  

 edital e licitação:  

 conceito e redação  
 
4. Noções de roteiros descritivos: 

 pesquisa bibliográfica;  

 pesquisa na Internet . 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva retomando o conceito de 
gênero textual. 

 Análise do texto A internet como fonte de 
informação, de Moacir Sclyar. 

 Apresentação de noções gramaticais e 
ortográficas para aplicação no texto. 

 

 
 
 

23/02 a 06/03 
 

1.3 Expressar-se oralmente e 
por escrito de forma clara e 
objetiva.  
 

1.4 Selecionar diferentes tipos 
de textos, de acordo com os 
objetivos de comunicação.  
 

1. Estrutura, estilo, estética dos 
documentos oficiais:  

 edital e licitação:  

 conceito e redação  
 
 
 

 Retomada de conteúdo. 

 Painel sobre o tema plágio abordado na aula 
anterior. 

 Aula expositiva sobre níveis de tratamento. 

 Apresentação de noções gramaticais e 
ortográficas para aplicação no texto. 

 Apresentação de um edital de concurso e de 
uma licitação. 

09/03 a 20/03 
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1.5 Redigir documentos 
oficiais relativos à área 
profissional.  
 

1. Estrutura, estilo, estética dos 
documentos oficiais:  

 edital e licitação:  

 conceito e redação 

 

 Retomada de conteúdo. 

 Produção de texto dissertativo. 

  Apresentação de noções gramaticais e 
ortográficas para aplicação no texto. 

 Correção textual. 

23/03 a 03/04 

2.1 Pesquisar em textos a 
relevância para a pesquisa.  
2.2 Transcrever textos a 
serem interpretados 

 
 

2. Redação oficial:  

 convocação, procuração, 
requerimentos etc:  

 pronomes de tratamento, 
saudação e despedidas oficiais  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva. 

 Pesquisa na internet sobre pronomes de 
tratamento e anotações. 

 
 
 

06/04 a 17/04 

2.1 Pesquisar em textos a 
relevância para a pesquisa.  
 
 

 

2. Redação oficial:  

 convocação, procuração, 
requerimentos etc:  

 pronomes de tratamento, 
saudação e despedidas oficiais  

 

 Retomada de conteúdo. 

 Exercícios sobre pronomes de tratamento 
(aplicação e correção). 

 Estudo de redação oficial (convocação) com 
foco no emprego dos pronomes de tratamento. 

 Apresentação de noções gramaticais e 
ortográficas para aplicação no texto. 
 

 

22/04 a 30/04 

2.3 Correlacionar transcrições 
diretas e indiretas ao assunto 
pesquisado e/ ou tratado 
dando coerência ao texto 
dissertativo.  

 

5. Sinopse, resumo – conceito, 
técnicas para a elaboração. 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva sobre sinopse, resumo, 
resenha e paráfrase. 

 Estudo de textos diversos. 

 Apresentação de noções gramaticais e 
ortográficas para aplicação no texto. 

04/05 a 15/05 
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2.3 Correlacionar transcrições 
diretas e indiretas ao assunto 
pesquisado e/ ou tratado 
dando coerência ao texto 
dissertativo.  

 

5. Sinopse, resumo – conceito, 
técnicas para a elaboração. 

 Exibição do filme Incontrolável, de Dony Scott. 
Reflexões propostas: refletir sobre a 
importância do trabalho, , sobre a valorização 
do profissional responsável e a importância do 
líder conhecer bem a sua função para poder 
gerenciar. Além de ver a importância de 
separar os problemas pessoais do lado 
profissional. 

18/05 a 29/05 

2.3 Correlacionar transcrições 
diretas e indiretas ao assunto 
pesquisado e/ ou tratado 
dando coerência ao texto 
dissertativo.  

 

5. Sinopse, resumo – conceito, 
técnicas para a elaboração. 
 
 

 

 Retomada de conteúdo. 

 Produção de resenha sobre o filme exibido 
na aula anterior. 

 Correção de resenha. 
 
 
 

01/06 a 12/06 

2.4 Redigir documentos 
técnico-científicos relativos à 
área profissional.  
 
2.5 Cumprir técnicas de 
elaboração de referências 
bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Noções de roteiros descritivos:  

 normas e estilos:  

 relatórios técnicos  

 técnicas e tipos de pesquisa 
científica;  

 palestras, seminários, 
simpósios e congressos;  

 pesquisa experimental e de 
laboratório;  

 pesquisa de campo;  

 pesquisa documental;  

 pesquisa bibliográfica;  

 pesquisa na Internet  
 

4. Normas da ABNT  

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva sobre as normas da ABNT. 

 Orientação sobre estrutura de TCC e 
produção textual. 

 Orientação sobre produção de apresentação 
de TCC. 

 Produção de roteiro descritivo: pesquisa de 
campo com o tema Você sabe cumprir 
ordens? 
 

 
 
 
 
 
 
 

15/06 a 26/06 
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2.4 Redigir documentos 
técnico-científicos relativos à 
área profissional.  
 
2.5 Cumprir técnicas de 
elaboração de referências 
bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Noções de roteiros descritivos:  

 normas e estilos:  

 relatórios técnicos  

 técnicas e tipos de pesquisa 
científica;  

 palestras, seminários, 
simpósios e congressos;  

 pesquisa experimental e de 
laboratório;  

 pesquisa de campo;  

 pesquisa documental;  

 pesquisa bibliográfica;  

 pesquisa na Internet  
 

4. Normas da ABNT  

 Retomada de normas da ABNT. 

 Produção de roteiro descritivo: pesquisa de 
campo com o tema Você sabe cumprir 
ordens? 

 Apresentação de pesquisa de campo 
utilizando power point. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
29/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Portuguesa III                                                                 Módulo: III                                                                                                                

 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Organizar dados e 
informações relativas à 
comunicação da área 
empresarial. 
 
Identificar as normas relativas 
à elaboração e a formatação 
gráfica de textos relativos ao 
desenvolvimento de trabalhos 
técnico-científicos.  
 
 
 
 
 
 

Desenvolver textos na 
linguagem escolhida 
atendendo às regras 
gramaticais e as terminologias 
técnicas. 

 
Adequar à linguagem ao 
contexto de comunicação seja 
ele oral ou escrito. 
 
Utilização recursos de 
informática para editar e corrigir 
textos. 
 
Aplicar a norma culta da língua 
na produção de textos técnicos. 
 

Aplicar conceitos e normas 

significativos da língua 

portuguesa para a área do 

Secretariado. 

 

Perceber as características dos 
gêneros textuais trabalhados. 
 
 

Pesquisa e apresentação  

Observação direta 

Autoavaliação 

Simulações através de 

situações fictícias 

Trabalho em equipe 

 

Avaliação escrita individual 

 

 

Clareza de ideias (oral e 

escrita) 

 

Participação durante as 

atividades. 

 

Organização de ideias pela 

escrita e pela oralidade 

 

Domínio das habilidades 

básicas referentes à 

compreensão e produção de 

texto de diversos gêneros.  

 

Trabalho em equipe 

 
Domínio de conteúdo e 
relacionamento de conceitos. 
 
Pontualidade e cumprimento 
de prazos. 

 
 
 
 
 

Produções textuais claras e 

coerentes (oral e escrita) 

 

Apresentações bem feitas 

que possam refletir o 

entendimento aos critérios de 

desempenho. 

 

Realização participativa das 

atividades propostas pelo 

professor durante as aulas 

 

Domínio do conteúdo 

proposto pelo professor 

 

Aplicação satisfatória do 

conteúdo durante as 

atividades de sala           de    

aula. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. São Paulo: Atlas, 2005. 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERHNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. São Paulo: Sagra 

Luzzatto, 2007. 

___________________. Redação empresarial. São Paulo: ULBRA, 2007 

http://recantodasletras.uol.com.br/gramatica/57431 

KOCH, Ingedore. Coesão e coerência textual. S. Paulo: Ática, Série Princípios. 

http://www.portugues.com.br/redacao/ambiguidade.html 

Coleção Anglo vestibulares. Vários autores 
Apostila elaborada pela professora 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
 Os alunos serão constantemente observados e orientados individualmente visando ao seu progresso. 
Quanto à autoavaliação, os alunos serão motivados a realizarem tarefas de autoavaliação de forma a 
pontuarem o que efetivamente aprenderam ou não e refletirem sobre suas ações perante os estudos.  Os 
estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, com 
recursos e metodológicas diferenciados, constituindo-se 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: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

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 Secretariado, 
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 

 

 

http://www.portugues.com.br/redacao/ambiguidade.html
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Secretariado 

Qualificação:  

Componente Curricular: Tecnologias em Ambientes Administrativos - II 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Fausto da Silva Alves 

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º semestre 
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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. 

1. Assessorar o executivo em viagens nacionais.  

2. Planejar, organizar, direcionar e controlar eventos empresariais e oficiais.  

3. Trabalhar na gestão financeira e contábil empresarial e a importância dos registros 

nas tomadas de decisões.  

4. Utilizar as tecnologias da informação otimizando o trabalho administrativo.  

5. Redigir com eficiência as correspondências.  

6. Digitar com eficiência documentações. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Tecnologias em Ambientes Administrativos                                                      Módulo: II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Identificar os processos na 
gestão de projetos para a 
automação de escritórios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identificar as doenças 
relacionadas ao ambiente de 
trabalho, assim como as 
respectivas ações 
preventivas.  

 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
 
1.3 
 
1.4 
 
 
1.5 
 
 
 
2.1 

Identificar fontes de pesquisa de 
tecnologia administrativa.  

 
Elaborar relatórios de resultados de 
pesquisa e avaliação envolvendo novas 
tecnologias administrativas.  
 
Selecionar sistemas e estruturas de 
apoio à gestão de projetos.  
 
Apresentar proposta de automação de 
atividade simples.  

 
Utilizar recursos internos e externos 
para otimizar processos de treinamento 
e disponibilização de tecnologia.  
 
Aplicar princípios ergonômicos na 
realização do trabalho.  
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Fases do projeto de automação de escritório:  

 planejamento, levantamento, análise, seleção de 
alternativas, propostas, implementação, suporte, 
treinamento e avaliação;  

 ferramentas para visualização do projeto físico, 
equipamentos, cronogramas, recursos e noções de custo/ 
benefício;  

 projeto de criação de escritórios com conceito de redes e 
comunicação embutidos  

 
 
 
 
 
Tecnologias de comunicação:  

 apoio a gestão administrativa;  

 e-commerce;  

 transferência de informação:  

 o interna e externa;  

 o formal e informal  

 transferência da informação por e-mail empresarial;  

 noções de spam, segurança e controle  
 
Gerenciamento dos fatores de tecnologia:  

 que afetam o projeto de automação;  

 urgência da informação;  
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 disponibilidade de tecnologia; 

 formação do pessoal;  

 e-learning;  

 duração do projeto;  

 ambiente de instalação;  

 conhecimento sobre fatores de segurança, normas e 
procedimentos para manter um sistema em bom 
funcionamento;  

 manutenções sazonais em equipamentos e 
regulamentação de softwares (licenças);  

 noções sobre treinamento e duração de projetos;  

 pesquisas com o auxílio da Internet para constante 
atualização de ferramentas  

 
Ergonomia:  

 equipamentos próprios para uso correto do corpo em 
relação a uma boa postura, visando à distância e à altura  
 

Aplicativos de apoio:  

 Office 2003 e 2007;  

 BrOffice  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso para Informática  Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

1.1 Identificar fontes de pesquisa de 
tecnologia administrativa.  

 

1. Fases do Projeto de Automação de 
Escritório:  
  o planejamento, levantamento, análise, 
seleção de alternativas, propostas, 
implementação, suporte, treinamento e 
avaliação.  

 

Aulas práticas, Dinâmica de Grupo, exercícios 
repetitivos para fixação 

 

Utilização Artigos da Revista Você S/A, 
para elaboração de questionários e 
pesquisas sobre os temas 
recorrentes(influência da crise econômica 
no ambiente de trabalho) como ser 
produtivo utilizando as ferramentas 
dispostas, compartilhamento de 
documentos. 
 

 

11/02 a 04/03 
 
 

11/03 a 25/03 
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1.1 Identificar fontes de pesquisa 
de tecnologia administrativa.  
1.2 Elaborar relatórios de 
resultados de pesquisa e 
avaliação envolvendo novas 
tecnologias administrativas.  
1.3 Selecionar sistemas e 
estruturas de apoio à gestão de 
projetos.  
1.4 Apresentar proposta de 
automação de atividade simples.  
1.5 Utilizar recursos internos e 
externos para otimizar processos 
de treinamento e disponibilização 
de tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ferramentas para visualização do 
projeto físico, equipamentos, 
cronogramas, recursos e noções de 
custo/benefício.  
 
Projeto de criação de escritórios com 
conceito de redes e comunicação 
embutido 
conceito de redes e comunicação 
embutido. 

 Tecnologias de comunicação:  
   o apoio a gestão administrativa; e-
commerce  
   o transferência de informação:  
   o interna e externa;  
   o formal e informal. 
     
e-mail empresarial;  
     
controle; 

 Gerenciamento dos fatores de 
tecnologia:  

  o que afetam o projeto de 
automação;  
  o urgência da informação;  
  o disponibilidade de tecnologia;  
  o formação do pessoal; e-learning  
  o duração do projeto;  
  o ambiente de instalação.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização do Microsoft Visio para criação de 
organogramas. Analise de informações e 
pesquisas coletadas da internet,  

 

 
Google Docs para compartilhamento de 
documentos, Técnicas de formatação de textos 
em memorandos. 
 
Uso de celulares e outros equipamentos 
eletrônicos para visualização e 
compartilhamento de documentos, agendador 
de tarefas do windows 
 
 
 
Google docs para compartilhar documentos, 
criação e configuração de grupos de trabalho, 
caso de estudos reais 
 
 

 

 

 
01/04 a 15/04 

 
 
 

22/04 a 06/05 
 
 
 
 
 

20/05  a 03/06 
 
 
 
 

10/06 a 24/06 
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2. Aplicar princípios  
ergonômicos na realização do 
trabalho.  
 

2. Ergonomia.  

 o Equipamentos próprios para uso 

correto do corpo em relação a uma boa 
postura, visando distância e altura.  
 

Aulas expositivas com  Dinâmica de Grupo, 
Video aulas de especialistas sobre ergonomia e 
saúde no ambiente de trabalho, com exercícios 
práticos e repetitivos para fixação 

 

 

01/07 a 07/07 

 
IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar a organização, a 
área, os objetivos e a atuação 
executiva. 
 
2. Reconhecer fundamentos de 
administração voltadas para a 
qualidade total e produtividade 
em ambientes administrativos.  
 
3. Reconhecer os processos de 
comunicação da organização.  
 
4. Identificar e avaliar fontes de 
pesquisa de tecnologia 
administrativa.  
 
5. Identificar os processos na 
Gestão de Projetos.  

Produzir recursos 
audiovisuais para 
identificar a 
organização. 
 
Aplicar os princípios de 
qualidade Kaizen. 
 
 
Confeccionar avisos, 
circulares, cartas 
comerciais utilizando 
estética adequada aos 
padrões da empresa. 
 

Criação de 
apresentações visuais 
eletrônicas. 
 
 
Apresentação de 
trabalhos de pesquisa 
sobre Qualidade Total. 
 
Criação de formulários 
de controle usando os 
recursos de formatação 
eletrônica de 
documentos 
 

Clareza nos conteúdos 
apresentados. 
 
 
Desenvoltura, 
organização e sequência 
das presentações. 
 
 
Clareza, estética e 
funcionalidade do 
formulário desenvolvido 
 
 
Organização e 

Clareza dos materiais 
produzidos. 
 
 
Clareza e conteúdo das   
apresentações. 
 
 
 
 
Funcionalidade do material 
desenvolvido 
 
 
Clareza e conteúdo das 

                                                 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Aplicar os princípios e  
técnicas de  
Benchmarking. 
 
Produzir e compartilhar 
documentos 
eletrônicos. 
 

Apresentação de 
trabalhos de pesquisa 
sobre Benchmarking. 
Apresentação dos 
documentos 
desenvolvidos. 
 

sequência das 
apresentações. 
 
Clareza e conteúdos dos 
documentos 
desenvolvidos. 

apresentações. 
 
Clareza  e conteúdos dos 
documentos desenvolvidos. 

6. Identificar e avaliar os 
processos de gestão das 
comunicações empresariais. 
 
7. Avaliar sistemas e estruturas 
de apoio a gestão de projetos. 
 
8. Identificar as doenças 
relacionadas ao ambiente de 
trabalho, assim como as 
respectivas ações preventivas. 

Pesquisa sobre 
tecnologias usadas na 
comunicação 
empresarial. 
 
Montagem de protótipo 
para automação de 
escritórios. 
 
 
Pesquisa sobre 
ergonomia no trabalho. 

Apresentação de 
trabalhos. 
 
 
 
Estudo de caso 
proposto. 
 
 
 
Apresentação de 
trabalhos usando 
recursos audiovisuais. 

Clareza, funcionalidade,  
demonstração de 
conhecimento.  
 
Evidências de 
compreensão de casos 
fictícios 
 
 
Conteúdo.. 

Clareza e funcionalidade. 
 
 
 
Clareza e conteúdo. 
 
 
 
Clareza e conteúdo. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Recursos audiovisuais 

- site TI  Inside artigo “Indicadores que Realmente Importam para o Contact Center” -  

 http://convergecom.com.br/white-paper-interactive-intelligence/?id=173707 – acessado em 19/02/2015  

- site http://www.tecnologistica.com.br/  artigo “Considerações sobre a implantação de RFID em escritórios” - 

http://www.tecnologistica.com.br/artigos/consideracoes-implantacao-rfid-escritorios-estudo-viabilidade-

economico-financeira/  -  acessado em 12/03/2015 

-site http://www.infoq.com/br  artigo “O impacto dos padrões de projeto em vinte anos” - 

http://www.infoq.com/br/articles/twenty-years-of-patterns-impact -  acessado em  09/03/2015 

- site http://www.ergonomianotrabalho.com.br/ -  diversos artigos e vídeo aulas sobre 
ergonomia no trabalho -  acesso constante 
- Microcomputadores 

- Edições da Revista Você S/A entre Fevereiro 2015 a Julho de 2015 

- Edições da Revista Veja entre Fevereiro de 2015 a Julho de 2015 

- Automação de Escritórios – Componentes Estratégicos – Editora MCGRAW-HILL 

 

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 

http://www.tecnologistica.com.br/artigos/consideracoes-implantacao-rfid-escritorios-estudo-viabilidade-economico-financeira/
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aproveitamento do período letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Fausto da Silva Alves 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 23/03/2015 

 

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 Secretariado, devidamente alinhado com o Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 23 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
 

 


