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Etec: DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO 

Código: 073 Município: JALES 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE 

Componente Curricular: PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM 
CONTABILIDADE 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
1-Incentivas a pesquisa 
2-Conhecer o cenário  profissional e suas principais características 
3-Levantar informações  
4-Pesquisar bibliografia  
5-Direcionar informações  
6-Levantar necessidades de material  
7-Requisitar material  
8-Conferir material  
9-Manter-se informado e atualizado  
10-Utilizar o vocabulário técnico de área.  
11-Planejar as atividades  
12-Elaborar apresentações  
13-Ler documentos (cartas, manuais, relatórios, e-mails, jornais)  
14-Controlar cronogramas.  
15-Controlar prazos.  
16-Disponibilizar informações e documentos.  

Plano de Trabalho Docente – 2014 

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

 

Componente Curricular: Planejamento do TCC em Contabilidade                                                                                                                 Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 

 

Avaliar demandas e situações-
problema no âmbito da área 
profissional.  
 
Propor soluções parametrizadas por 
viabilidade técnica e econômica aos 
problemas identificados.  
 
Correlacionar a formação técnica às 
demandas do setor produtivo.  
 
Identificar fontes de pesquisa sobre o 
objeto em estudo.  
 
Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos.  
 
Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas, de forma 
criteriosa e explicitada.  
 
Analisar dados e informações obtidas 
de pesquisas empíricas e bibliográficas.  
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 
 
 
 

Identificar demandas e situações-problema 
no âmbito da área profissional.  

 
Selecionar informações e dados de pesquisa 
relevantes para o desenvolvimento de 
estudos e projetos.  
 
Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto.  
 
Classificar fontes de pesquisa segundo 
critérios relativos ao acesso, desembolso 
financeiro, prazo e relevância para o projeto. 
  
Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.  
 
Registrar as etapas do trabalho. 
 
Organizar os dados obtidos na forma de 
planilhas, gráficos e esquemas.  
 
Realizar o fichamento de obras técnicas e 
científicas.  
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
 
 

Estudo do cenário da área profissional  
 *Características do setor (macro e 
micro regiões)  
 *Avanços tecnológicos  
 *Ciclo de Vida do setor  
 *Demandas e tendências futuras da 
área profissional 
 *Identificação de lacunas (demandas 
não atendidas plenamente) e de 
situações-problema do setor.  
 
Identificação e definição de temas para 
o TCC  
 *Análise das propostas de temas 
segundo os critérios: pertinência, 
relevância e viabilidade.  
 
Definição do cronograma de trabalho. 

 
Técnicas de pesquisa:  
 *Documentação Indireta (pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica)  
 *Técnicas de fichamento de obras 
técnicas e científicas  
 *Documentação Direta (pesquisa de 
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5. 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 

campo, de laboratório, observação, 
entrevista e questionário)  
 *Técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo 
(questionários, entrevistas, formulários 
etc.)  
 
Problematização. 
 
Construção de hipóteses. 
 
Objetivos: geral e específicos (Para 
quê? e Para quem?)  
 
Justificativa (Por quê?) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Planejamento do TCC em Contabilidade                                                                                                             Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 Identificar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área profissional.  
 

1. Estudo do cenário da área profissional  
 *Características do setor (macro e 
micro regiões)  
 *Avanços tecnológicos  
 *Ciclo de Vida do setor  
 *Demandas e tendências futuras da 
área profissional 
 *Identificação de lacunas (demandas 
não atendidas plenamente) e de situações-
problema do setor.  

 

Aula expositiva dialogada e 
realização de atividades em 
grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de 
situações problemas 

 
27 / 01 a 14 / 02 

2.Selecionar informações e 
dados de pesquisa 
relevantes para o 
desenvolvimento de estudos 
e projetos.  
 
3 Consultar Legislações, 
Normas, e Regulamentos 
relativos ao trabalho 
 

2. Identificação e definição de temas para o 
TCC  
 *Análise das propostas de temas 
segundo os critérios: pertinência, relevância 
e viabilidade.  
 
3. Definição do cronograma do trabalho 
 

 

Aula expositiva dialogada e 
realização de atividades em 
grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de 
situações problemas  

17 / 02 a 28 / 02 
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4.Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, 
prazo e relevância para o 
projeto. 
  
5.Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo.  

 

4. Técnicas de pesquisa:  
 *Documentação Indireta (pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica)  
 *Técnicas de fichamento de obras 
técnicas e científicas  
 *Documentação Direta (pesquisa de 
campo, de laboratório, observação, 
entrevista e questionário)  
 *Técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo 
(questionários, entrevistas, formulários etc.)  
 
5. Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos.  
  

Aula expositiva dialogada e 
realização de atividades em 
grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de 
situações problemas 

 
03 / 03 a 28 / 03 

6.Registrar as etapas do 
trabalho. 
 
7.Organizar os dados 
obtidos na forma de 
planilhas, gráficos e 
esquemas.  
  
 

 

5. Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos.  

 

Aula expositiva dialogada e 
realização de atividades em 
grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de 
situações problemas 

 
31 / 03 a 17 / 04 

2.Selecionar informações e 
dados de pesquisa 
relevantes para o 
desenvolvimento de estudos 
e projetos.  
8.Realizar o fichamento de 
obras técnicas e científicas.  

 

5. Problematização. 
6. Construção de hipóteses. 
7. Objetivos: geral e específicos (Para quê? 
e Para quem?)  
8. Justificativa (Por quê?) 

 

Aula expositiva dialogada e 
realização de atividades em 
grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de 
situações problemas 

 
22 / 04 a 09 / 05 
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         IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Componente Curricular:  Planejamento do TCC em Contabilidade                                                                                                             Módulo: II 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Avaliar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área 
profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Estudo do cenário da área profissional  
 *Características do setor (macro e 
micro regiões)  
 *Avanços tecnológicos  
 *Ciclo de Vida do setor  
 *Demandas e tendências futuras 
da área profissional 
*Identificação de lacunas 
(demandas não atendidas plenamente) e 
de situações-problema do setor. 
1.Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional 

Resolução de situações e 
problemas. 
Exercícios teóricos e 
práticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empenho, clareza de 
idéias e organização. 
Participação, criticidade e 
criatividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolver a atividade 
proposta com clareza. 
Realizar as atividades 
utilizando os conceitos 
pertinentes. Participação 
em sala de aula 
 
 
 
 
 

1. Avaliar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área 
profissional.  

2. Identificação e definição de temas para 
o TCC  
*Análise das propostas de temas 
segundo os critérios: pertinência, 
relevância e viabilidade. 
2.Selecionar informações e dados de 
pesquisa relevantes para o 
desenvolvimento de estudos e projetos.  

Resolução de situações e 
problemas. 
Exercícios teóricos e 
práticos  
 

Empenho, clareza de 
idéias e organização. 
Participação, criticidade e 
criatividade. 
 

Desenvolver a atividade 
proposta com clareza. 
Realizar as atividades 
utilizando os conceitos 
pertinentes. Participação 
em sala de aula 
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4. Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto 
em estudo.  
 
 
 
 
 

4. Técnicas de pesquisa:  
 *Documentação Indireta (pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica)  
 *Técnicas de fichamento de obras 
técnicas e científicas  
 *Documentação Direta (pesquisa 
de campo, de laboratório, observação, 
entrevista e questionário)  
 *Técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo 
(questionários, entrevistas, formulários 
etc.) 
2.Selecionar informações e dados de 
pesquisa relevantes para o 
desenvolvimento de estudos e projetos.  
   

Resolução de situações e 
problemas. 
Exercícios teóricos e 
práticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empenho, clareza de 
idéias e organização. 
Participação, criticidade e 
criatividade. 
 

Desenvolver a atividade 
proposta com clareza. 
Realizar as atividades 
utilizando os conceitos 
pertinentes. Participação 
em sala de aula 
 

1.Avaliar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área 
profissional.  
 
2. Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos 
problemas identificados.  
 

5. Problematização. 
6. Construção de hipóteses. 
7. Objetivos: geral e específicos (Para 
quê? e Para quem?)  
8. Justificativa (Por quê?) 
 

Resolução de situações e 
problemas. 
Exercícios teóricos e 
práticos  
 

Empenho, clareza de 
idéias e organização. 
Participação, criticidade e 
criatividade. 
 
 

Desenvolver a atividade 
proposta com clareza. 
Realizar as atividades 
utilizando os conceitos 
pertinentes. Participação 
em sala de aula 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

BELEZIA, Eva Chow; LAINETTI, Ivone Marchi. Núcleo básico: planejamento e desenvolvimento do TCC. 
São Paulo: Fundação  Padre Anchieta, 2011. (Coleção Técnica Interativa. Série Núcleo Básico, v. 3) 
CRUZ,Carla; RIBEIRO, Uirá. Metodologia Científica: Teoria e Prática. Belo Horizonte: Axel Books,2003. 
Matéria projetada em Slides elaborada pelo professor; 
Apostila 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 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, atividades de apoio e a revisão de aulas ou bases tecnológicas. 

 

VII– Identificação: 

Nome do professor: CLEBER DE OLIVEIRA 

Assinatura:                                                                                        Data:17/02/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador(a): CLEBER DE OLIVEIRA 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 

 
 
 
 


