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Etec: DR JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO 

Código: 073 Município: JALES 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Alberto Gandur Lopes 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 

Consultar normas e procedimentos internos. 
Demonstrar empatia. 
Cultivar a ética. 
Manter-se dinâmico. 
Demonstrar iniciativa. 
Trabalhar em equipe. 
Demonstrar capacidade de participação. 
Expressar-se de forma oral e escrita. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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Demonstrar flexibilidade. 
Demonstrar organização. 
Demonstrar disciplina. 
Demonstrar criatividade. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                                                          Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

Atualizar conhecimentos, desenvolver e/ 
aprimorar habilidades, aderir a criações e 
introduzir inovações tendo em vista 
melhorar o desempenho pessoal e 
organizacional. 
 
Promover a imagem da organização, 
percebendo ameaças e oportunidades que 
possam afeta-la e os procedimentos e 
controle adequados a cada situação. 
 
Selecionar as técnicas  e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando e 
encorajando a cooperação a ética, a 
autonomia e a contribuição de cada um. 
 
Interpretar o Código de  Ética do 
Contabilista. 
 
Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor e a Legislação trabalhista. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar técnicas de relações profissionais no 
atendimento ao cliente, parceiro, empregador e 
concorrente. 
 
Promover a imagem da organização, nas relações 
pessoais, profissionais e comerciais. 
 
Participar e/ou coordenar equipes de trabalho. 
 
Aplicar o código de Ética do Contabilista nas suas 
atividades. 
 
Aplicar a legislação trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas relações empregador/ 
empregador/fornecedor. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 

O que são paradigmas, como romper e criar 
um novo. 
Conceituando ética profissional 
Importância do conhecimento no contexto 
das organizações. 
 
Técnicas de relação impessoal 
Critérios de imagem pessoal e 
organizacional. 
 
Conceitos de trabalho em equipe, 
cooperação e autonomia pessoal. 
 
Código de Ética do Contabilista. 
 
Código de Defesa do Consumidor . 
Legislação trabalhista. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                                              Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Atualizar conhecimentos, 
desenvolver e/ aprimorar 
habilidades, aderir a criações e 
introduzir inovações tendo em 
vista melhorar o desempenho 
pessoal e organizacional. 

 

O que são paradigmas, como 
romper e criar um novo. 
Conceituando ética profissional 
Importância do conhecimento no 
contexto das organizações. 

 

Aula expositiva dialogada, texto apostilado, 
slides. 

 
27/01 a 17/02 

Promover a imagem da 
organização, percebendo 
ameaças e oportunidades que 
possam afeta-la e os 
procedimentos e controle 
adequados a cada situação. 

 

Técnicas de relação impessoal 
Critérios de imagem pessoal e 
organizacional. 

 

Leitura de texto informativo, exploração de 
texto e questionamento. 

 
24/02 a 10/03 

Selecionar as técnicas  e 
métodos de trabalho em 
equipe, valorizando e 
encorajando a cooperação a 
ética, a autonomia e a 
contribuição de cada um. 

 

Conceitos de trabalho em equipe, 
cooperação e autonomia pessoal. 

 

Leitura de texto informativo, Aula expositiva 
dialogada, análise e interpretação de texto 
através de questionamento proposto, aula 
expositiva dialogada, leitura compartilhada. 

 
17/03 a 31/03 

Interpretar o Código de  Ética 
do Contabilista. 

 

Código de Ética do Contabilista. 

 

Texto apostilado, leitura, interpretação, Aula 
expositiva dialogada, pesquisa internet, 
trabalho em grupo, seminário. 

 
31/03 a 05/05 
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Analisar o Código de Defesa 
do Consumidor e a Legislação 

trabalhista. 

Código de Defesa do Consumidor 
Legislação trabalhista. 

 

Texto apostilado, leitura, interpretação, Aula 
expositiva dialogada. 

 
12/05 a 09/06 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Atualizar conhecimentos, 
desenvolver e/ aprimorar 
habilidades, aderir a criações 
e introduzir inovações tendo 
em vista melhorar o 
desempenho pessoal e 
organizacional. 
 
Promover a imagem da 
organização, percebendo 
ameaças e oportunidades 
que possam afeta-la e os 
procedimentos e controle 
adequados a cada situação. 
 
Selecionar as técnicas  e 
métodos de trabalho em 
equipe, valorizando e 
encorajando a cooperação a 
ética, a autonomia e a 

Estabelecer relações entre 
textos diversos, definindo 
pontos de vistas  diferentes 
sobre  um mesmo fato , 
percebendo a produção 
histórica , em tempo , espaço  e 
sujeitos envolvidos. 

Organização do grupo de 
trabalho, dividindo tarefas e 
executando com eficiência. 

 
 

Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

Avaliação escrita 
individual 
Estudo de caso 
Seminários 
Simulações  

 

Descrever, relatar, argumentar, 
situações apresentadas como 
problemas, debate 

Clareza/precisão 
Criatividade 
Oralidade 
Compromisso 

Criticidade 
Oralidade 
-Compromisso 
-Descrever, relatar, argumentar 
embasado em conhecimento. 

Capacidade de síntese e 
sintonia aos objetivos 
propostos, participação efetiva 
na produção individual ou em 
grupo, respeito às opiniões 
diferentes dos colegas. 
Capacidade de organização e 
de produção do grupo de 
alunos envolvidos na tarefa; 
respeito às opiniões diferentes 
dos colegas. 
Participação efetiva no grupo, 
empenho, respeito às 
diferenças de opiniões, 
apresentarem soluções à 
problemática levantada. 
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contribuição de cada um. 
 
Interpretar o Código de  Ética 
do Contabilista. 
 
Analisar o Código de Defesa 
do Consumidor e a 
Legislação trabalhista. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas  organizada pelo professor, textos avulsos,  slides  
Revista:  Veja,  Época, Mundo Jovem, Vídeo documentário,  

Apostila gestão Pública: Gestão de pessoas, Estado e Sociedade, Comportamento Humano no Trabalho –
Curso superior de Tecnologia UAB Cefetsc, Legislação trabalhista, Código de Defesa do Consumidor, 
Código do Contabilista. 

 

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, atividade complementar extraclasse e até mesmo o replanejamento do processo 
de ensino-aprendizagem.  

Este processo de recuperação será realizado paralelo e concomitantemente às atividades educacionais e 
sem prejuízo às aulas.  

 

 

VII – Identificação: 

 

Nome do professor: Alberto Gandur Lopes 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 10/02/2014 
 
 

 

VIII – 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 
 
    

 


