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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. 

 
O TÉCNICO EM ENFERMAGEM é o profissional que atua na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. Colabora com o atendimento das 
necessidades de saúde do paciente/cliente, família e comunidade, em todas as faixas etárias. 
Desenvolve ações de educação para o autocuidado, bem como de segurança no trabalho e de 
biossegurança nas ações de enfermagem. Participa de uma equipe multiprofissional com visão 
crítica e reflexiva, atuando de acordo com princípios éticos.  
Exerce ações de cidadania e de preservação ambiental. Aplica princípios e normas de higiene e 
saúde pessoal e ambiental. Interpreta e aplica normas do exercício profissional e princípios 
éticos que regem a conduta do profissional de saúde. Domina habilidades básicas de 
comunicação em contextos, situações e circunstâncias profissionais, nos formatos e linguagens 
convencionados. Pauta-se na ética e solidariedade enquanto ser humano, cidadão e profissional.  
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Compreende as relações homem/ambiente/tecnologia/sociedade e compromete-se com a 
preservação da biodiversidade no ambiente natural e construído, com sustentabilidade e 
melhoria da qualidade de vida. Tendo o exercício regulamentado por lei, integra uma equipe e 
desenvolve, sob a supervisão do Enfermeiro, ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação referenciadas nas necessidades de saúde individuais e coletivas, determinadas pelo 
processo gerador de saúde e doença, identificando e promovendo: ações de assistência ao 
cliente/paciente incluindo aqueles em tratamento específico, em estado grave e a respectiva 
administração de medicação prescrita. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM ENFERMAGEM                                                                                                                                                
Módulo: IV MÓDULO 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 1. Planejar as fases de execução de 
projetos com base na natureza e na 
complexidade das atividades.  

 

01 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes 
e de fornecedores de serviços técnicos.  
1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva 
por meio de textos e explanações orais.  
 

01 1. Referencial teórico:  
pesquisa e compilação de dados;  
produções científicas etc  
 

02 2. Avaliar as fontes de recursos 
necessários para o desenvolvimento de 
projetos.  

 

02 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção.  
2.2. Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  
2.3. Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto.  

 

02 2. Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho:  
definições;  
terminologia;  
simbologia etc  
 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  
cronograma de atividades;  
fluxograma do processo  
 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
5. Identificação das fontes de recursos  
6. Elaboração dos dados de pesquisa:  
seleção; codificação; tabulação  
 
7. Análise dos dados:  
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interpretação;  
explicação;  
especificação  
 
 

 3. Avaliar a execução e os resultados 
obtidos de forma quantitativa e qualitativa. 

 3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  
3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.  
3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, os textos e os 
dados, conforme formatação definida. 

 8. Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas  
9. Sistemas de gerenciamento de projeto  
10. Formatação de trabalhos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM ENFERMAGEM                                                                                                                                          
Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 1.1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos.  
1.2. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
 

1. Referencial teórico:  
pesquisa e compilação de dados;  
produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  
definições;  
terminologia;  
simbologia etc  
 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  
cronograma de atividades;  
fluxograma do processo  
 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários.  
5. Identificação das fontes de 
recursos. 
 
 
  

- Aulas teóricas expositivas e dialogadas em sala 
de aula. 
- Trabalhos individuais e/ou em grupos, intra e 
extra sala, com uso dos recursos existentes na 
internet e bibliografia indicada. 
- Utilização de recursos audiovisuais. 
- Elaboração de resenha. 

22/01 a 16/03 
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2.1. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  
2.2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  
2.3. Utilizar de modo racional 
os recursos destinados ao 
projeto.  
.  

6. Elaboração dos dados de 
pesquisa:  
seleção;  
codificação;  
tabulação  
 
7. Análise dos dados:  
interpretação;  
explicação;  
especificação  
 

 

- Aulas teóricas expositivas em sala de aula. 
- Trabalhos individuais e/ou em grupos, intra e 
extra sala, com uso dos recursos existentes na 
internet e bibliografia indicada. 
- Utilização de recursos audiovisuais. 
- Elaboração de resenha 

16/03 a 30/04 

3.1. Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  
3.2. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida.   

 
 

8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas  
9. Sistemas de gerenciamento de 
projeto  
10. Formatação de trabalhos 

- Aulas teóricas expositivas em sala de aula. 
- Trabalhos individuais e/ou em grupos, intra e 
extra sala, com uso dos recursos existentes na 
internet e bibliografia indicada. 
- Utilização de recursos audiovisuais. 
- Elaboração do TCC. 

01/05 a 11/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Competência 
 (por extenso) 

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

1. Planejar as fases de 
execução de projetos com 
base na natureza e na 
complexidade das atividades.  

 

1.1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos.  
1.2. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
 

- Prova escrita (objetiva e 
subjetiva); 
- Resolução de atividades  e 
relatórios intra e extra-
classe; 
- Elaboração e apresentação 
de resenhas com artigos 
científicos; 
- Esboços de corpo de um 
trabalho de conclusão de 
curso; 
- Decisão dos grupos por 
temas específicos de 
enfermagem e atuais; 

- Desenvolvimento adequado 
das atividades programadas. 
- Conhecer as principais 
pesquisas envolvendo saúde 
e enfermagem 
- Clareza de ideias;   
-Relacionamento de conceitos 
- Objetividade;  
- Pertinência de informações  
- Pontualidade da entrega 
- Assiduidade 
 
 

-Utilização dos conhecimentos 
adquiridos na discussão diária 
do componente. 
- Prova escrita, identificando 
os conteúdos referente a 
programação apresentada. 
- Apresenta a pesquisa e 
resenha apresentando o 
desempenho da competência, 
respeitando o prazo 
determinado e os critérios pré-
estabelecidos. 
 

2. Avaliar as fontes de 
recursos necessários para o 
desenvolvimento de projetos.  

 

2.1. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  
2.2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  
2.3. Utilizar de modo racional 
os recursos destinados ao 
projeto.  

 

-Prova escrita (objetiva e 
subjetiva); 
- Resolução de atividades  e 
relatórios intra e extra-
classe; 
- Elaboração e apresentação 
de resenhas com artigos 
científicos; 
- Esboços de corpo de um 
trabalho de conclusão de 
curso; 
- Decisão dos grupos por 
temas específicos de 
enfermagem e atuais; 

-Desenvolvimento adequado 
das atividades programadas. 
- Conhecer as principais 
pesquisas envolvendo saúde 
e enfermagem 
- Clareza de ideias;    
- Relacionamento de 
conceitos - Objetividade;  
- Pertinência de informações  
- Pontualidade da entrega 
- Assiduidade 
 

Utilização dos conhecimentos 
adquiridos na discussão diária 
do componente. 
- Prova escrita, identificando 
os conteúdos referente a 
programação apresentada. 
- Apresenta a pesquisa e 
resenha apresentando o 
desempenho da competência, 
respeitando o prazo 
determinado e os critérios pré-
estabelecidos. 
 
 

3. Avaliar a execução e os 3.1. Verificar e acompanhar o    
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resultados obtidos de forma 
quantitativa e qualitativa. 

desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  
3.2. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

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

 Monografias da Biblioteca das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul – FUNEC. 
 

 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

 CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2002. 

 RUIZ, J. Á. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 

Outros Materiais Didáticos 

Internet , Data-Show, Artigos científicos e Monografias sobre assuntos de Enfermagem. 

 

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

A recuperação é um dos aspectos da aprendizagem no seu desenvolvimento contínuo, pela qual 
o aluno, com aproveitamento insuficiente, dispõe de condições que lhe possibilitem a apreensão 
de conteúdos básicos. A recuperação de estudos deverá constituir um conjunto integrado ao 
processo de ensino, além de se adequar às dificuldades dos alunos. A avaliação é contínua, 
cumulativa e processual, devendo refletir o desenvolvimento global do aluno e considerar as 
características individuais deste no conjunto do componente curricular, com preponderância dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A recuperação será organizada com atividades 
significativas, por meio de procedimentos didático-metodológicos diversificados. 
- Atender o aluno individualmente em sala.  
- Estudo dirigido em grupo abordando as competências não desenvolvidas.  
- Elaboração de pesquisa e trabalhos escritos . 
-Avaliação: Trabalhos de pesquisas, avaliações escritas, apresentação de relatórios, observação 
direta do desempenho do aluno, auto avaliação. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Camila Maria Buso Weiller Viotto 

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     

 
 


