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Professor: KLEBER ERRERA DE SOUZA 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
• Identificar a organização e os processos próprios de uma empresa comercial, 
industrial ou prestação de serviços. 
• Identificar e interpretar a legislação que regula as normas de segurança e saúde no trabalho. 
 • Alterar os atos constitutivos.  
 • Extinguir empresas 
• Interpretar legislação. 
• Manter-se atualizado. 
• Acompanhar legislação trabalhista. 
• Preencher contrato social. 
 •Preencher formulários e requerimentos. 
• Solicitar a verificação de empresas com o mesmo nome social. 
 •Preparar documentos para a obtenção de alvará de funcionamento. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
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• Identificar e organizar o registro e guarda de documentos. 
• Operacionalizar as informações por meio de sistemas informatizados. 
• Encaminhar os documentos aos setores competentes. 
 • Classificar documentos fiscais. 
 • Codificar documentos fiscais. 
• Enviar documentos para serem arquivados. 
• Eliminar documentos do arquivo após prazo legal. 
• Relacionar documentos. 
• Arquivar documentos. 
 •Enviar documentos para arquivo morto. 
• Requisitar documentos junto ao arquivo. 
 •Controlar entrada e saída de documentos no arquivo. 
 • Reunir dados e documentos para atender fiscalizações e auditorias. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:     Gestão de Documentos Contábeis                                                                                                     Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pesquisar as várias naturezas 
tipos e formas de empresa e as 
suas peculiaridades. 
 
 
 
 Identificar os vários órgãos 
que a empresa estará submetida 
de acordo com a sua atividade, 
bem como a mesma deverá 
proceder para a sua 
regularização. 
 
 
 
 
 
 
 Identificar e aplicar normas 
disciplinadoras sobre o sistema 
de arquivo particularizando 
acesso, transferência guarda e 
destruição. 
 
  
 

 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Diferenciar os vários tipos de 
empresas e suas relações com 
os órgãos governamentais e 
com a sociedade. 
 
 
 Promover o registro e a 
regularização da empresa, frente 
aos órgãos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aplicar sistemas e métodos 
de arquivo. 
 
 
 
 
  
 
 

 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tipos e formas de empresas: 
• comercial; 
• industrial; 
• prestação de serviços etc 
 
 
 Abertura de empresa: 
• ME, MEI, LTDA; 
• Normas e Técnicas Legais; 
• Receita Federal; 
• JUCESP; 
• Prefeitura; 
• CETESB; 
• Vigilância Sanitária; 
• Bombeiro; 
• Posto Fiscal 
 
 Arquivos Contábeis/ 
Administrativos: 
• sistemas de arquivo, normas 
disciplinadoras para acesso, 
transferências, guarda e 
destruição de documento; 
• regulamentação da guarda 
permanente de documentos 
administrativos e contábeis 
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4. 

 
Selecionar os recursos 
eletrônicos para gerenciar 
documentos. 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicar técnicas de 
gerenciamento eletrônico de 
arquivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4. 

 
Gerenciamento eletrônico 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Gestão de Documentos Contábeis                                                                                                           Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar e diferenciar os vários 
tipos de empresas e suas 
ralações com os órgãos 
governamentais e com a 
sociedade.  

Definir normas e padronização no 
processo de identificação e 
abertura de empresas. 

Desenvolver um clima de comunicação oral e 
escrita através de textos pesquisados e 
legislação pertinente, e definir suas intenções e 
opções de tipo e forma de empresas a ser aberta. 

 
Janeiro 

 

Utilizar corretamente formulários 
e sites de órgãos públicos para a 
abertura e regularização de 
empresas. 

Definir corretamente o tipo de 
empresa a ser regularizada e 
identificar em  quais setores 
públicos tem que ser efetuada tal 
regularização.  

Elaborar relatórios e seminários abordando os 
métodos, técnicas e sistemas a serem utilizados 
para regularização das empresas perante aos 
órgãos públicos.  

 
Fevereiro 

Identificar e aplicar normas que 
possibilitem o acesso, 
transferência, guarda e 

destruição de documentos. 

 Definir sistemas de arquivos e 
normas disciplinadoras para 
acesso, transferência, guarda e 
destruição de documentos. 

Desenvolver pesquisas e debates em um clima 
de comunicação oral e escrita para o 
desenvolvimento textos segundo suas intenções 
e opções. 

 
Março 

Elaborar corretamente e aplicar o 
ciclo do arquivo de acordo com a 
tabela de temporalidade 
Identificar e aplicar normas que 
possibilitem o acesso, 
transferência, guarda e 
destruição de documentos. 

Organizar as fases do 
arquivamento de acordo com 
seus métodos, técnicas e 
sistemas. 
 

Elaborar relatórios e seminários abordando os 
métodos, técnicas e sistemas de arquivo que vão 
gerir o ciclo da informação na organização de 
acordo com a tabela de temporalidade do 
mesmo.  

 
Abril 
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Utilizar corretamente as técnicas 
de gerenciamento eletrônico de 
documentos. 
 

Definir e selecionar corretamente 
cada tipo de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos de 
acordo com sua aplicabilidade na 
organização.   

Elaborar relatórios, seminários  e debates, 
através de estudos de casos, pesquisas variadas 
(jornais, revista e internet) e textos passados em 
sala de aula, abordando as regras e a melhor 
aplicabilidade de cada tipo de GED. 

 
Maio/Junho 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Pesquisar as várias 
naturezas 
tipos e formas de empresa e 
as 
suas peculiaridades. 
 
 
2. Identificar os vários órgãos 
que a empresa estará 
submetida 
de acordo com a sua 
atividade, 
bem como a mesma deverá 
proceder para a sua 
regularização. 
 
 
 
 
 

Saber identificar e diferenciar 
as várias naturezas, tipos e 
formas de empresas e suas 
peculiaridades. 

 

 

Saber identificar os vários 
órgãos de esfera federal, 
estadual e municipal que a 
empresa esta submetida e os 
critérios de regularização.  

 

 

 

 

 

 

Pesquisas diversificadas 
(jornais, revista, internet, livros, 
legislação, etc.) e debater sobre 
a importância e classificação de 
cada tipo de empresa. 

 
 

Identificar através de textos 
trabalhados em sala de aula, as 
normas disciplinadoras, 
legislação vigente sobre a 
regularição das mesmas 
perante os órgãos 
competentes. 

 
 
 

 
 
 

Métodos de pesquisas a serem 
utilizados, e classificação 
correta de cada tipo e forma de 
empresa e suas peculiaridades. 
 
 
 
Saber expressar e utilizar 
corretamente as normas 
disciplinadoras e legislação 
pertinente à regularização de 
cada tipo de empresa em cada 
órgão competente.   
 
 
 
 
 
 
 

Identificar e organizar 
corretamente os tipos e formas 
de empresas e suas 
peculiaridades. 
 
 
 
Utilizar – se corretamente das 
normas disciplinadoras e da 
legislação pertinente em que 
cada empresa se submete a 
regularização da mesma. 
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3. Identificar e aplicar normas 
disciplinadoras sobre o 
Sistema de arquivo 
particularizando acesso, 
transferência guarda e 
destruição. 
 
4. Selecionar os recursos 
eletrônicos para gerenciar 
documentos. 
 

Utilizar corretamente as normas 
disciplinadoras de acesso, 
transferência, guarda e 
destruição de arquivos 

 

 

Conhecer e saber utilizar o 
mais viável para cada tipo de 
arquivo. 

Identificar através de textos 
trabalhados em sala de aula, as 
normas disciplinadoras sobre o 
sistema de arquivo. 

 
 

 
Pesquisar e montar textos 
expondo os meios mais viáveis 
de GED (Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos). 

Saber expressar e utilizar 
corretamente as normas 
disciplinadoras de um arquivo 
nas atividades desenvolvidas 
em sala de aula.   
 
 
Utilizar – se corretamente de 
cada tipo de GED para cada 
tipo de arquivo. 

Utilizar – se corretamente das 
normas disciplinadoras do 
sistema de arquivos. 
 
 
 
 
Selecionar e trabalhar com o 
meio eletrônicos adequados a 
cada tipo de arquivo. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Manual de Procedimentos Contábeis – 5º Edição 2002 – Editora CFC e SEBRAE - 
Colaboradores: Daniel Salgueiro da Silva e Pedro Coelho Neto;  
Apostila montada pelo professor; 
Matéria projetada em Slides elaborada pelo professor; 
Estudos de casos disponíveis em sites; 
Pesquisas na Internet; 
Data Show 

 

 

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 continuada 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: KLEBER ERRERA DE SOUZA 

Assinatura:                                                                                        Data:17/02/2014 
 

 

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: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
 
     

 
 


