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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. 

 Demonstrar empatia.  

 Cultivar a ética.  

 Manter-se dinâmico.  

 Demonstrar iniciativa.  
 Trabalhar em equipe 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Direito Comercial e Empresarial                                                                                                                 Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Analisar com criticidade a 
abrangência do Direito Público e 
Privado. 
 
2. Interpretar dentro do ordenamento 
jurídico, as funções e as normas dos 
vários institutos legais. 
 
3. Interpretar e aplicar as normas do 
Direito Civil e a sua abrangência 
contábil. 
 
4. Analisar e interpretar a legislação 
tributária como ferramenta de gestão. 
 
5. Analisar e interpretar a legislação 
trabalhista. 
 
6. Elaborar os vários tipos de 
contrato, analisando as suas 
implicações a luz do Direito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diferenciar dentro do ordenamento legal 
as normas do Direito Público e Privado. 
 
2. Detectar e indicar os textos legais nas 
diversas formas de normatização. 
 
3. Aplicar as normas do Direito Civil, no 
exercício da profissão contábil. 
 
4. Aplicar corretamente as normas 
tributárias, na elaboração do planejamento 
tributário. 
 
5. Elaborar toda a rotina de contratação, 
vigência até a demissão de funcionários, 
desenvolvendo cálculos e documentos à 
luz da legislação trabalhista. 
 
6. Redigir os vários tipos de contrato e suas 
implicações legais. 

 1. Instituição do Direito Público e 
Privado 
2. Tipos de Direito e Hierarquia das Leis 
3. Direito Civil: 
• pessoa física e jurídica; 
• obrigações enquanto pessoa jurídica 
contábil; 
• a contabilidade e o novo Código Civil 
4. Direito Tributário: 
• princípios constitucionais tributários; 
• impostos, taxas e contribuição de 
melhoria 
5. Direito do Trabalho: 
• fundamentos legais; 
• admissão; 
• 13.º salário; 
• férias; 
• horas extras; 
• adicional noturno; 
• rescisão de contrato de trabalho; 
• insalubridade; 
• periculosidade 
6. Direito Comercial: 
• os vários tipos de contrato; 
• intangíveis: 
o marcas e patentes etc 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Direito Comercial e Empresarial                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Diferenciar dentro do 
ordenamento legal as 
normas do Direito Público e 
Privado. 
 

Instituição do Direito Público e 
Privado 
Competências: 
Analisar com criticidade a 
abrangência do Direito Público 
e Privado. 
 

 Aulas expositivas e dialogadas.  

 Atividades presenciais. 

 Trabalhos em grupo. 

 
27 / 01 a 21 / 02 

Redigir os vários tipos de 
contrato e suas implicações 
legais. 
 
Aplicar as normas do Direito 
Civil, no exercício da 
profissão contábil. 
 

Direito Civil: 
• pessoa física e jurídica; 
• obrigações enquanto pessoa 
jurídica contábil; 
• a contabilidade e o novo 
Código Civil 
 
Competências: 
Interpretar e aplicar as normas 
do Direito Civil e a sua 
abrangência contábil. 
 
 

 Aulas expositivas e dialogadas 

 Atividades presenciais 

 Trabalhos em grupo. 

 Avaliação teórica. 
 

 
24 / 02 a 21 / 03 
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Aplicar corretamente as 
normas tributárias, na 
elaboração do planejamento 
tributário. 
 

Direito Tributário: 
• princípios constitucionais 
tributários; 
• impostos, taxas e contribuição 
de melhoria 
 
Competências: 
Analisar e interpretar a 
legislação tributária como 
ferramenta de gestão. 
 

 Aulas expositivas e dialogadas 

 Atividades presenciais 

 Trabalhos em grupo. 

 Seminários 

 Avaliação teórica. 
 

 

 
24 / 03 a 30 / 04 

Elaborar toda a rotina de 
contratação, vigência até a 
demissão de funcionários, 
desenvolvendo cálculos e 
documentos à luz da 
legislação trabalhista. 
 

Direito do Trabalho: 
• fundamentos legais; 
• admissão; 
• 13.º salário; 
• férias; 
• horas extras; 
• adicional noturno; 
• rescisão de contrato de 
trabalho; 
• insalubridade; 
• periculosidade 
 
Competências: 
 
Analisar e interpretar a 
legislação trabalhista. 

 Aulas expositivas e dialogadas 

 Atividades presenciais. 

 Trabalhos em grupo. 
 

 
02 / 05 a 11 / 06 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar com criticidade a 
abrangência do Direito 
Público e Privado. 

Diferenciar o que é Direito 
Público e Privado 

Avaliação teórica. 

Trabalho em grupo  

Seminários. 

Rapidez nas solicitações do 
professor cumprindo os 
prazos estipulados para 
entrega de atividades. 

 

Precisão na identificação 
do tipo de entidade. 

Analise correta dos tipos de 
organizações. 

 
Identificar os modelos de 
organizações 

Interpretar e aplicar as 
normas do Direito Civil e 
a sua abrangência 
contábil. 

Descobrir qual o tipo de 
norma existente no direito civil 
se aplica ao contador. 

Trabalho em grupo  

Rapidez nas solicitações do 
professor cumprindo os 
prazos estipulados para 
entrega de atividades 

 
Correta atribuição do técnico 
em contabilidade 

Saber a quais das normas 
determinam a atribuição do 
técnico em contabilidade. 

 

Analisar e interpretar a 
legislação tributária como 
ferramenta de gestão. 

Identificar os tipos de tributos. 
Trabalho em grupo  

Seminários. 
 

Correta identificação das 
espécies de tributos 

Analisar e interpretar a 
legislação tributária como 
ferramenta de gestão. 

Analisar e interpretar a 
legislação trabalhista. 

Identificar os direitos 
trabalhistas básicos 

Presencial em sala de 
aula. 
Trabalho em grupo  
Seminários 
 

Identificação através do 
Consolidação das Leis do 
Trabalho os direitos dos 
trabalhadores. 
 

Analisar e interpretar a 
legislação trabalhista. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila elaborada pelo professor; 
Código Civil; 
Código Comercial 
Consolidação das Leis do Trabalho 
Amendo, lara, Leslie. Técnicas de Elaboração de Contratos - 3ª Ed. 2008. Editora Quartier Latin;  
Lições Preliminares de Direitos: Miguel Reale: Ed. Saraiva16ª edição; 1998. 

 

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

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

A recuperação contínua acontecerá no 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. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: MARCELLO ASSIS GARDENAL 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 30/01/2014 
 
 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no plano 
de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

Nome do coordenador(a): CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
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