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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. 

 
 
Atribuições 
 

 Confrontar opiniões e pontos de vistas diferentes e argumentar na defesa de suas 
ideias. 

 Perceber e articular as relações entre desenvolvimento científico e transformações 
sociais.  

 Fornecer suporte técnico e treinamento aos usuários. 

 Atualizar-se tecnicamente. 
 
 
Área de Atividade 
 
B – Realizar manutenção de sistemas e aplicações 

 Fornecer suporte técnico. 
 
F – Demonstrar competências pessoais 



 

 

 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

 Demonstrar flexibilidade. 
 Expressar-se por escrito. 
 Demonstrar criatividade. 
 Demonstrar iniciativa. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 2ª Série 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
Identificar o funcionamento das Relações 
Humanas. 

1 Conceituar Relações Humanas. 1 Relações humanas: conceitos 

2 
Implementar métodos e técnicas de 
desenvolvimento das Relações Humanas. 

2 Identificar os fatores envolvidos nos processos de 
relações humanas. 

2 Higiene e segurança no trabalho 

3 
Analisar os fatores que influenciam o 
desenvolvimento das Relações Humanas 
via Internet. 

3 Desenvolver atividades que busquem melhorar o 
estabelecimento das Relações Humanas. 

3 Relações interpessoais 

4 
Identificar os vários aspectos da área de 
comunicação na Internet. 

4 Enumerar as diferenças existentes nas diversas 
áreas de comunicação. 

4 Saúde social e ambiental 

5 
Identificar procedimentos que contribuam 
para o desenvolvimento da imagem 
pessoal. 

5 Utilizar técnicas de trabalho em grupo. 5 
Ética profissional, regras e regulamentos 
organizacionais 

6 
Analisar e incorporar os princípios 
constantes de Ética Profissional do Técnico 
em Informática para Internet. 

6 Identificar as consequências legais necessárias 
ao desempenho da profissão. 

6 Técnicas de trabalho em equipe 

7 

Promover a imagem da organização em 
mídias eletrônicas, percebendo as 
ameaças e oportunidades que possam 
afetá-las, e os procedimentos de controle 
adequados a cada situação. 

7 Cumprir criticamente as regras, regulamentos e 
procedimentos organizacionais em TI. 

7 

Comunicação: 

 empatia e comunicação; 

 comunicação verbal e não verbal; 

 canais de comunicação 

8 
Interpretar legislação vigente sobre o 
trabalho voluntário. 

8 Incorporar a prática profissional do trabalho 
voluntariado. 

8 Critérios de imagem e marketing pessoal 

9 
Reconhecer a importância do trabalho 
voluntário na formação profissional e ética 
do cidadão. 

9 9.1. Participar de programas e atividades 
voluntárias na empresa e na comunidade. 

9 

Ética e moral: 

 princípio fundamental da ética; 

 fundamentos da ética; 
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9.2. Participar e coordenar equipes de trabalho. 
 princípios fundamentais e fundamentos 

da ética na Internet 

10 
Analisar direitos humanos, direitos dos 
povos, direitos internacionais. 

10 Aplicar os conceitos de direito na vida profissional 
e na sociedade. 

10 Legislação trabalhista 

11 
Interpretar constituição, códigos e 
estatutos. 

11 Utilizar os conjuntos de leis na sociedade. 11 Código de Defesa do Consumidor 

12 
Correlacionar organismos governamentais 
e não governamentais em defesa de 
direitos. 

12 Aplicar na sociedade e na vida profissional os 
conhecimentos correlacionados. 

12 TI e governança 

    13 

Trabalho Voluntário: 

 Lei Federal nº 9.608/98 e Lei nº 10.940 
de 27-08-2004; 

 Lei Estadual nº 10.335 de 30-06-1999; 

 Deliberação CEETEPS nº 01 de 08-03-
2004 

    14 
Conduta profissional da área de Informática 
para Internet 

    15 
Direitos: direitos humanos, direitos dos 
povos, direitos internacionais 

    16 Constituição, códigos e estatutos 

    17 
Organismos governamentais e não 
governamentais em defesa de direitos 

    18 
Avanços e conquistas em relação à inclusão 
social 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 2ª Série 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Conceituar Relações 
Humanas. 

2. Identificar os fatores 
envolvidos nos processos de 
relações humanas. 

3. Desenvolver atividades que 
busquem melhorar o 
estabelecimento das Relações 
Humanas. 

Relações humanas: conceitos 
 
Relações interpessoais 

Aula expositiva dialogada, leitura de textos, 
pesquisas. 

22/01 a 14/02 

1. Conceituar Relações 
Humanas. 

2. Identificar os fatores 
envolvidos nos processos de 
relações humanas. 

3. Desenvolver atividades que 
busquem melhorar o 
estabelecimento das Relações 
Humanas. 

4. Enumerar as diferenças 
existentes nas diversas áreas 
de comunicação. 

Relações humanas: conceitos 
 
Relações interpessoais 
 
Comunicação: 

 empatia e comunicação; 

 comunicação verbal e não 
verbal; 

 canais de comunicação 

Aula expositiva dialogada, leitura de textos, 
pesquisas. 

17/02 a 15/03 
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3. Desenvolver atividades que 
busquem melhorar o 
estabelecimento das Relações 
Humanas. 

Higiene e segurança no trabalho  
 
Saúde social e ambiental 

Aula expositiva dialogada, leitura de textos, 
pesquisas. 

17/03 a 12/04 

5. Utilizar técnicas de trabalho 
em grupo. 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais 
 
Critérios de imagem e marketing 
pessoal 
 
Técnicas de trabalho em equipe 

Aula expositiva dialogada, leitura de textos, 
pesquisas. 

14/04 a 09/05 

6. Identificar as consequências 
legais necessárias ao 
desempenho da profissão. 

 

7. Cumprir criticamente as 
regras, regulamentos e 
procedimentos organizacionais 
em TI.  

 

12. Aplicar na sociedade e na 
vida profissional os 
conhecimentos 
correlacionados. 

Conduta profissional da área de 
Informática para Internet 
 
TI e governança 
 
Avanços e conquistas em relação 
à inclusão social 

Aula expositiva dialogada, leitura de textos, 
pesquisas. 

12/05 a 11/06 
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8. Incorporar a prática 
profissional do trabalho 
voluntariado. 

 

9.1. Participar de programas e 
atividades voluntárias na 
empresa e na comunidade. 

9.2. Participar e coordenar 
equipes de trabalho. 

Ética e moral: 

 princípio fundamental da ética; 

 fundamentos da ética; 

 princípios fundamentais e 
fundamentos da ética na 
Internet 

 
Trabalho Voluntário: 

 Lei Federal nº 9.608/98 e Lei 
nº 10.940 de 27-08-2004; 

 Lei Estadual nº 10.335 de 30-
06-1999; 

 Deliberação CEETEPS nº 01 
de 08-03-2004 

Aula expositiva dialogada, leitura de textos, 
pesquisas. 

21/07 a 05/09 

10. Aplicar os conceitos de 
direito na vida profissional e na 
sociedade. 

Legislação trabalhista 
 
 
Direitos: direitos humanos, direitos 
dos povos, direitos internacionais 
 
Constituição, códigos e estatutos 
 
Organismos governamentais e 
não governamentais em defesa de 
direitos 

Aula expositiva dialogada, leitura de textos, 
pesquisas. 

08/09 a 14/11  

11. Utilizar os conjuntos de leis 
na sociedade. 

Código de Defesa do Consumidor 
Aula expositiva dialogada, leitura de textos, 
pesquisas. 

17/11 a 12/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento (s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Identificar o funcionamento 
das Relações Humanas. 

Compreender como se dá as 
relações humanas, atendendo a 
todas as características 
peculiares de cada indivíduo. 

 Avaliação escrita individual 

 Observação direta 

 Simulações 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Agir de forma a contribuir com o 
grupo onde esta inserido e 
melhorar as condições de 
convivência com as pessoas ao 
qual tenha relacionamento. 

2. Implementar métodos e 
técnicas de desenvolvimento 
das Relações Humanas. 

Contribuir com ações que 
melhorem as condições de vida 
onde o aluno esta inserido, 
minimizando os conflitos e 
maximizando o 
desenvolvimento humano. 

 Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 

 Avaliação escrita individual 

 Seminários 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Resolver conflitos, entender ao 
próximo e expor seu ponto de 
vista sem que ocorra o 
desgaste da relação junto aos 
demais ou cause conflitos 
indesejáveis. 

3. Analisar os fatores que 
influenciam o 
desenvolvimento das 
Relações Humanas via 
Internet. 

Interpretar qual a melhor 
maneira de contribuir para com 
uma relação entre empresa e 
cliente através da ferramenta 
da internet, onde sejam 
atendidos os anseios de ambas 
as partes.  

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Seminários 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Conseguir uma relação efetiva 
entre cliente e empresa 
utilizando os meios disponíveis 
através da internet, onde tanto 
a empresa como o cliente se 
sintam satisfeitos. 

4. Identificar os vários 
aspectos da área de 

Distinguir qual a melhor opção 
disponível pela internet para 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 

Propor a melhor maneira de 
haver comunicação efetiva 
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comunicação na Internet. que haja a real relação entre 
empresa e cliente através da 
internet, onde seja rápida, clara 
e eficaz. 

 Observação direta 

 Seminários 

liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

entre cliente e empresa através 
da utilização da internet, 
sempre facilitando e agilizando 
o processo entre os usuários do 
sistema. 

5. Identificar procedimentos 
que contribuam para o 
desenvolvimento da imagem 
pessoal. 

Entender os fatores que 
colaboram com a elaboração da 
imagem pessoal do indivíduo e 
as ações que causam danos a 
mesma. 

 Avaliação escrita individual 

 Observação direta 

 Seminários 

 Entrevistas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Entender e conhecer as ações 
que melhoram e pioram a 
imagem do individuo perante 
aos demais membros que 
convive, como também junto a 
sociedade onde está inserido. 

6. Analisar e incorporar os 
princípios constantes de 
Ética Profissional do Técnico 
em Informática para Internet. 

Contextualizar o código de ética 
com as atividades 
desenvolvidas na empresa. 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Conhecer as práticas 
organizacionais que atendam 
as exigências do código de 
ética profissional da categoria e 
aplica-los de forma adequada. 

7. Promover a imagem da 
organização em mídias 
eletrônicas, percebendo as 
ameaças e oportunidades 
que possam afetá-las, e os 
procedimentos de controle 
adequados a cada situação. 

Utilizar técnicas de relações 
profissionais no atendimento ao 
cliente, parceiro, empregador e 
concorrente.  
Cumprir as regras e deveres 
perante seu papel profissional, 
contribuindo assim para a 
construção de uma boa imagem 
organizacional. 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Entrevistas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Capacidade de ser autocrítica, 
analisar sua postura e papel 
profissional. 
Capacidade de investir no seu 
desenvolvimento técnico e 
pessoal, construindo e 
mantendo uma boa imagem 
profissional. 

8. Interpretar legislação 
vigente sobre o trabalho 

Entender os direitos e deveres 
de quem presta serviço 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 

Conseguir estabelecer quando, 
onde, como e porque trabalhar 
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voluntário. voluntário, pensando como 
voluntário e como entidade 
utilizadora da mão-de-obra. 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Simulações 

liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

como voluntário, 
salvaguardando tanto a 
empresa/entidade como 
também o indivíduo que presta 
o serviço, atendendo as 
exigências legais para tal. 

9. Reconhecer a importância 
do trabalho voluntário na 
formação profissional e ética 
do cidadão. 

Entender o porque da 
prestação de serviços e a 
contribuição de tal ação na 
formação do indivíduo como 
membro integrante da 
sociedade. 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Seminários 

 Entrevistas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Compreender a necessidade de 
auxiliar ao próximo através do 
trabalho voluntário em questões 
onde não haja atendimento da 
comunidade através dos órgãos 
competentes. 

10. Analisar direitos 
humanos, direitos dos povos, 
direitos internacionais. 

Compreender os direitos 
humanos como também as 
peculiaridades do direito 
internacional, junto com o 
porque de sua existência e sua 
aplicabilidade. 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Entender o motivo da 
elaboração dos direitos que 
protegem a existência das 
pessoas e sua aplicabilidade de 
forma ética. 

11. Interpretar constituição, 
códigos e estatutos. 

Compreender os direitos e 
deveres dos cidadãos 
juntamente com os códigos e 
estatutos estabelecidos para a 
proteção dos mesmos. 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 
e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Entender qual seu direito e 
dever perante aos demais 
membros da sociedade e onde 
estão estabelecidos, 
juntamente com sua 
aplicabilidade de maneira 
correta. 

12. Correlacionar organismos 
governamentais e não 
governamentais em defesa 

Distinguir órgãos existentes 
entre governamentais e não 
governamentais, juntamente 

 Avaliação escrita individual 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, objetividade 

Conhecerem a existência de 
órgãos governamentais e não 
governamentais e as 
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de direitos. com o que cada um oferece aos 
integrantes da população. 

bibliográficas 

 Seminários 

e organização. Cooperação 
entre os integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

peculiaridades de cada um, 
juntamente com sua alçada de 
trabalho e proteção. 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 
 

 

V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os devidos 
valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios adotados para 
avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do Componente Curricular no início 
do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimento  Habilidades  Comportamento 

X Prova dissertativa  X Prova prática  X 
Participação / interação 
na aula 

X 
Prova com testes 
objetivos 

 X Seminários  X 
Assiduidade / ausência 
do aluno 

X Prova com consulta  X 
Resolução de 
exercícios 

 X 
Compromisso c/ prazos 
/ datas 

X Prova oral  X 
Trabalhos / pesquisas 
individuais 

  
Frequência em escala / 
estágio 

 Outro  X 
Trabalhos / pesquisas 
em grupos 

 X Iniciativa e proatividade 

    Outro  X 
Comportamento e 
disciplina 

       Outro 

 

Proporcionalidade na composição da menção final 

 
  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 x 30%  90%  x 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  x 40%  100% 

  50%     50%     50%   

 
 

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

A cada competência trabalhada, serão focadas ações que levem os alunos à 
compreensão prática das teorias apresentadas. 

Os alunos terão o estímulo, dentro de possibilidade viável, de apresentarem os trabalhos 
em destaque em outras situações/ambientes da instituição, com possíveis parcerias com outros 
professores da instituição. 

As relações de interdisciplinaridade poderão ser apresentadas e adaptadas de acordo com 
as possibilidades e oportunidades, sendo de grande valia para o andamento das atividades. 

Os alunos farão parte do Projeto Leitura, onde em ocasiões, será levado livros do acervo 
de nossa biblioteca para que os alunos pesquisem em sala de aula, demonstrando a importância 
e os benefícios do hábito da leitura. 

Conforme o calendário de eventos de nossa unidade, os alunos serão incentivados a 
participarem e a colaborarem, reafirmando o papel de cidadão de cada um em relação a 
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comunidade onde esta inserido. 
Durante as aulas serão utilizados recursos audiovisuais (lousa, datashow, vídeos diversos, 

apresentações em PowerPoint) e serão aplicados estudos de cases específicos, tornando as 
aulas desta forma, mais atraente para nossos alunos e como consequência, aumente o número 
de permanência dos mesmos em nossa unidade. 
 
Bibliografia: 
 

 ALVES, Júlia Falivene. Ética e Cidadania e Trabalho. São Paulo: Copidart, 2002. 
 

 ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de. WHITAKER, Maria do Carmo. RAMOS, José Maria 
Rodriguez. Fundamentos de Ética Empresarial e Econômica. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

 BITTAR, Eduardo C.B. Ética, Educação, Cidadania: e Direitos Humanos.  São Paulo: Manole, 
2004. 

 

 COHEN, Allan R. FINK, Stephen L. Comportamento Organizacional: Conceitos e Estudos de 
Casos.7 ed. Tradução Maria José  Cynlar Monteiro. 5 tiragem.  Rio de Janeiro: Campus, 
2003. 

 

 KORACH, Dominique  Convivência: ética, cidadania e reponsabilidade social. 2. ed. 
Tradução: Otacília de Freitas. São Paulo: Larousse do Brasil, 2007. 

 

 ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. Tradução Reynaldo Cavalheiro 
Marcondes. 1 reimpressão. São Paulo: 2006. 

 

 SOUZA, Hebert de. ROGRIGUES, Carla. Ética e Cidadania. Moderna. 2. Ed. São Paulo: 
Moderna, 2007. 

 

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

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno. 

Acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de aluno(s) 
demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e mais 
adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de aulas ou 
bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até mesmo 
o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Fábio Roque Amado 

Assinatura:                                                                                                             Data: 17/02/2014 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito  ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
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no que está definido para o Componente Curricular.     

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


