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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 o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de 
qualidade; 

 Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental;  

 Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que 
regem a conduta do profissional de saúde;  

 Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua 
manutenção;  

 Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação.  
 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   Relações Humanas no Trabalho                                                                                                        Módulo: IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 

Analisar a organização dos serviços e 
sua importância material e social no 
processo de trabalho em saúde.  
 
 
 
 
 
 
Analisar as implicações das condições 
de trabalho para a qualidade de vida e 
saúde do trabalhador reconhecendo a 
importância do trabalho em equipe na 
enfermagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Caracterizar o processo de trabalho em 
enfermagem.  
1.2. Distinguir as possibilidades de trabalho 
na enfermagem.  
 
2.1.Identifica fatores que interferem com a 
produtividade do trabalho.  
2.2. Relacionar os direitos e deve dos 
Trabalhadores de enfermagem.  
2.3. Descrever a importância das leis 
Trabalhistas para os profissionais de 
enfermagem.  
2.4. Identificar a importância de seu trabalho 
na equipe de enfermagem.  
2.5. Utilizar o diálogo para a resolução dos 
problemas da equipe no trabalho.  
2.6. Identificar na equipe de trabalho os 
diversos tipos de líderes que podem 
influenciar nos resultados.  
2.7. Desenvolver técnicas de comunicação 
como instrumento e trabalho.  
2.8. Aplicar técnica de motivação pessoal.  
2.9.Relacionar fatores que afetam a 
qualidade de  

 1. Alternativas de trabalho em saúde na 
enfermagem: emprego formal e informal; 
cooperativa; temporário e autônomo  
 
2. Processo de trabalho: meios de 
trabalho;  
força de trabalho  
 
3.Direitos e deveres dos trabalhadores 
de enfermagem: organização (ritmo e 
jornada de trabalho); desgaste físico e 
emocional; legislação trabalhista; 
remuneração; segurança  
 
4. Coletivização do trabalho: interação 
efetiva entre os membros da equipe  
 
5. Socialização no ambiente de trabalho:  
linguagem; comunicação (verbal e não 
verbal); liderança; motivação; trabalho 
em equipe; resolução de conflitos 
  
6. Qualidade de vida no trabalho  
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vida no trabalho.  
2.10. Respeitar os aspectos culturais e 
Sociais da comunidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Humanização no trabalho  
 
8. Responsabilidade social: Cidadania.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Alessandra Cristina Floriano da Silva                                                                              Módulo: IV MÓDULO 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Caracterizar o processo 
de trabalho em 
enfermagem.  
 

1. Alternativas de trabalho em  
saúde na enfermagem:  
emprego formal e informal;  
cooperativa;temporário e 
autônomo  

  Textos para leitura  
 

 
29/01 a 05/02 

1.2. Distinguir as 
possibilidades de trabalho 
na enfermagem  
 

2. Processo de trabalho:meios 
de trabalho;força de trabalho  
 

Aula expositiva, dialogada, exercícios.  
 

 
12/02/14 

2.1.Identificar fatores que 
interferem com a 
produtividade do trabalho.  
 

3.Direitos e deveres dos 
trabalhadores de enfermagem:  
organização (ritmo e jornada  
de trabalho); desgaste físico e 
emocional; legislação 
trabalhista;  
remuneração; segurança  

Aulas expositivas, dialogadas, exercícios  
-Trabalhos em grupo  

 
19/02 a 26/02 

2.2. Relacionar os direitos e 
deveres dos Trabalhadores 
de enfermagem.  
 

3.Direitos e deveres dos  
trabalhadores de enfermagem:  
organização (ritmo e jornada  
de trabalho); desgaste físico e 
emocional; legislação 
trabalhista;  
remuneração; segurança  

Aulas expositivas, dialogadas, exercícios  
-Trabalhos em grupo  

04/03 a 11/03 
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2.3. Descrever a 
importância das leis 
Trabalhistas para os 
profissionais de 
enfermagem.  
 

4. Coletivização do trabalho:  
interação efetiva entre os 
membros da equipe  

Aulas expositivas, dialogadas, dinâmicas de 
grupo, exercícios  

 
18/03 a 25/03 

2.4. Identificar a importância 
de seu trabalho na equipe 
de enfermagem  
 

4. Coletivização do trabalho:  
interação efetiva entre os 
membros da equipe  

Aulas expositivas, dialogadas, dinâmicas de 
grupo, exercícios 

 
26/03 a 09/04 

2.5. Utilizar o diálogo para a 
resolução dos problemas da 
equipe no trabalho  
 

5. Socialização no ambiente de  
trabalho:  
linguagem;  
comunicação (verbal e 
nãoverbal);  
liderança;  
motivação;  
trabalho em equipe;  
resolução de conflitos  

Trabalho em grupo  
Dinâmica grupal 

 
15/04 a 06/05 

2.6. Identificar na equipe de 
trabalho os diversos tipos de 
líderes que podem 
influenciar nos resultados  
 

5. Socialização no ambiente de  
trabalho:  
linguagem;  
comunicação (verbal e 
nãoverbal);  
liderança;  
motivação;  
trabalho em equipe;  
resolução de conflitos  

Trabalho em grupo  
Dinâmica grupal 

 
07/05 a 16/05 
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2.7. Desenvolver técnicas 
de comunicação como 
instrumento e trabalho.  
 

6. Qualidade de vida no 
trabalho  
 

Aulas expositiva, dialogada, exercícios  
 

 
21/05/14 

2.8. Aplicar técnica de 
motivação pessoal.  
 

7. Humanização no trabalho  
 

Aulas expositiva, dialogadas 
Filme:  “Uma lição de vida”  
 

 
28/05/14 

2.9.Relacionar fatores que 
afetam a qualidade de vida 
no trabalho.  
 

8. Responsabilidade social:  
Cidadania.  

Aulas expositiva, dialogada  
 

04/06/14 

2.10. Respeitar os aspectos 
culturais e Sociais da 
comunidade.  
 

8. Responsabilidade social:  
Cidadania 

Dinâmica grupal 04/06/14 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 
Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 
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Analisar a organização 
dos serviços e sua 
importância material e 
social no processo de 
trabalho em saúde.  
 

Caracterizar o processo de 
trabalho em enfermagem  
 
Distinguir as possibilidades 
de trabalho na enfermagem  

Seminário , observação 
direta, comprometimento e 
assiduidade, trabalhos em 
grupo com pesquisa e 
apresentação escrita.  

 
 
 

 

Clareza e coesão das idéias, 
construção de argumentos, 
lógica, participação em sala, 
realização de atividades 
praticas, realização de 
dinâmica de grupo, 
participação nos assuntos 
discutidos, linguagem 
adequada, objetividade 

Participar de forma critica em 
sala de aula 
Realiza atividades práticas 
referentes aos conteúdos 
Interesse, criatividade, 
Participar dos assuntos 
abordados 
 
 

Analisar as implicações 
das condições de trabalho 
para a qualidade de vida e 
saúde do trabalhador 
reconhecendo a 
importância do trabalho 
em equipe na 
enfermagem. 

Identificar fatores que 
interferem com a 
produtividade do trabalho 
  
Relacionar os direitos e deve 
dos trabalhadores de 
enfermagem  
 
Descrever a importância das 
leis trabalhistas para os 
profissionais de enfermagem  
Identificar a importância de 
seu trabalho na equipe de 
enfermagem.  
 
Utilizar o diálogo para a 
resolução dos problemas da 
equipe no trabalho  
 
Identificar na equipe de 
trabalho os diversos tipos de 
líderes que podem  

Seminário , observação 
direta, comprometimento e 
assiduidade, trabalhos em 
grupo com pesquisa e 
apresentação escrita e oral 

Clareza e coesão das idéias, 
construção de argumentos, 
lógica, participação em sala, 
realização de atividades 
praticas, realização de 
dinâmica de grupo, 
participação nos assuntos 
discutidos, linguagem 
adequada, objetividade 

Participar de forma critica em 
sala de aula 
Realiza atividades práticas 
referentes aos conteúdos 
Interesse, criatividade, 
Participar dos assuntos 
abordados 
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influenciar nos resultados.  
 
Desenvolver técnicas de 
comunicação como 
instrumento e trabalho  
 
Aplicar técnica de motivação 
pessoal  
 
Relacionar fatores que 
afetam a qualidade de vida 
no trabalho.  
 
Respeitar os aspectos 
culturais e sociais da 
comunidade.  



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

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

 Cartilha do trabalhador em enfermagem - BVS Ministério da Saúde 
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_aben.p Riley, Julia Balzer.Comunicação em 
enfermagem Editora Lusodidática,2004  

 Bessie, L. M, Carol, J. H. Administração e Liderança em Enfermagem 4.ed, Artmed, 
2006. 

 Santos, E.B. , Santana, M.F.A, Legislação em Enfermagem: Atos normativos, Atheneu, 
2002 Santos, E.B. , Santana, M.F.A, Legislação em Enfermagem: Atos normativos, 
Atheneu, 2002 

 CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as Pessoas: transformando o executivo 
em um excelente gestor de pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 

 

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

Será trabalhada a recuperação contínua no dia a dia em sala de aula e, de acordo com as 
dificuldades do aluno em forma de trabalho extraclasse, com atendimentos individualizados, 
sendo aplicado estudo dirigido sobre as competências não assimiladas. 
A avaliação contínua gera oportunidades para que o aluno reflita com observância, sua 
evolução, verificando sua assiduidade, participação em sala de aula, atividade de classe ou 
extraclasse. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Alessandra Cristina Floriano da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/14 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise do plano de trabalho docente e baseado nas exigências do componente curricular 
do Plano de Curso de Técnico de Enfermagem o parecer é favorável. 

Nome do coordenador (a): Camila Maria Buso Weiller Viotto 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/14    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


