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Etec: DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO 

Código: 073 Município: JALES/ SP 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO (TCC) EM CONTABILIDADE 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: ALINE SOARES DA SILVA 

 

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

 

 Organização e execução de serviços de contabilidade em geral; 

 Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os 
necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos 
balanços e demonstrações; 

Perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação 
de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou 
extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos  Fiscais das 
sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por 
lei aos profissionais de contabilidade. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

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

 
Componente Curricular:    Desenvolvimento do TCC em Contabilidade                                                                                                               
Módulo: 3° Módulo 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
05 
 

Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar. 
 
 
Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza e 
na complexidade das atividades. 
 
 
Correlacionar recursos 
necessários e planos de 
produção. 
 
 
Identificar fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
 
 
 
Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 

01 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
04 
 
 
 
05 
 

Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
 
 
 
Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
 
 
 
Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto. 
 
 
Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
 
 
Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas. 

01 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
 
06 
 

1. Referencial teórico: 
• pesquisa e compilação de 
dados; 
• produções científicas etc 
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 
• definições; 
• terminologia; 
• simbologia etc 
 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: 
• cronograma de atividades; 
• fluxograma do processo 
 
4. Dimensionamento dos 
recursos necessários 
 
5. Identificação das fontes de 
Recursos 
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: 
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06 
 
 
 
 
07 

físico-financeiro. 
 
 
Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
Analisar metodologias de 
gestão da qualidade no contexto 
profissional. 

 
 
06 
 
 
 
07 
 
 
 
 

 
 
Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 
Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 
08 
 
 
09 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

• seleção; 
• codificação; 
• tabulação 
 
 
7. Análise dos dados: 
• interpretação; 
• explicação; 
• especificação 
 
 
8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas 
 
9. Sistemas de gerenciamento 
de projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:       Desenvolvimento do TCC em Contabilidade                                                                                                            
Módulo: 3° Módulo 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos.  

Referencial teórico: 

 pesquisa e compilação 
de dados 

 produções científicas 
etc  

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
31/01 a 07/03/2014 

Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos.  

Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 
definições 

 Terminologia 

 simbologia etc  

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
07/03 a 28/03/2014 

Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  

 Definição dos procedimentos 
metodológicos: 

 cronograma de 
atividades; 

 fluxograma do processo 

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
04/04 a 11/04/2014 

Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao 
projeto.  

 Dimensionamento dos 
recursos necessários 

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
25/04 a 09/05/2014 

Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  

 Identificação das fontes de 
recursos 

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
09/05 a 16/05/2014 
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Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao 
projeto.  

Elaboração dos dados de 
pesquisa: 

 seleção; 

 codificação; 

 tabulação 

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
16/05 a 16/05/2014 

Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  

Análise dos dados: 

 interpretação; 

 explicação; 

 especificação 

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e 
internet. 

 
23/05 a 23/05/2014 

Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas.  

Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, 
histogramas 

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
30/05 a 30/05/2014 

Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  

Sistemas de gerenciamento de 
projeto 

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
30/05 a 06/06/2014 

Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em 
sala de aula com pesquisas bibliográficas e  
internet. 

 
30/05 a 06/06/2014 
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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 

lanejar as fases de 
execução de projetos com 
base na natureza e na 
complexidade das 
atividades. 
 
Avaliar as fontes de 
recursos necessários para 
o desenvolvimento de 
projetos. 
 
Avaliar a execução e os 
resultados obtidos de 
forma quantitativa e 
qualitativa. 

Saber utilizar todos os 
conhecimentos ensinados 
em sala no TCC 

Elaborar cronograma de 
atividades para realização do 
TCC 

Realizar levantamento de 
recursos necessários para 
realização do TCC 

Saber onde conseguir os 
recursos necessários para 
realização do Projeto 

Saber executar o que foi 
programado no 
planejamento 

Saber avaliar a execução de 
projetos de acordo com os 
planejamentos 

Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 
 
Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 
Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 
 
Avaliação escrita individual 

 
Sinopses de consultas 
bibliográficas 
 
Entrevistas 
 

Cumprimento na entrega da 
atividade no prazo 
estabelecido. 
 
Participação nas aulas e nas 
atividades propostas. 
 
 
Clareza e criticidade, quanto 
às atividades e as regras 
propostas. 
 
Comparecimento ás aulas. 

Aplicar os conceitos 
aprendidos no TCC 
 
Elaborar cronograma de 
atividades 
 
Listar recursos necessários a 
realização do trabalho 
 
Listar fontes de recursos 
para a realização do trabalho 
 
Acompanhar o 
desenvolvimento do TCC de 
acordo com o cronograma 
 
Saber avaliar o 
desenvolvimento do projeto 
de acordo o planejamento 
 
Usar a metodologia mais 
adequada ao trabalho 
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saber utilizar de forma 
maximizada as metodologias 
em cada area profissional  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Da Iniciação Científica ao TCC – Uma abordagem para os Cursos de Tecnologia – José 
Maurício dos Santos Pinheiro – Editora Ciência Moderna – 1° edição – 2010 
 
Fundamentos de Metodologia Científica. 3ª Edição Revista e Ampliada. São Paulo. Editora Atlas 
S.A .1991, p. 19-43. 
 
Regras básicas para apresentação de trabalhos acadêmicos. Felipe Leonardo Hernandes - 
Etec Jales. Jales 2011 

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..  

VII– Identificação: 

Nome do professor: Aline Soares da Silva 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 
 
 

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(a): CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014     
 
 
   


