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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. 

 
Avaliar a capacidade e planejar a qualificação da equipe de trabalho. 
Manter sigilo profissional. 
Liderança. 
Possuir uma imagem pessoal positiva. 
Conhecer a legislação sobre trabalho voluntário e os Direitos Humanos. 
Manter boas relações interpessoais. 

Ser um profissional ético e responsável dentro no que se refere às suas ocupações. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                                                      Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário, regras e regulamentos 
organizacionais.  (ética na utilização dos 
códigos de defesa, direitos, legislação e 
voluntariado).  
 
Avaliar procedimentos adequados a fim de 
promover a imagem organizacional.  (ética 
das relações institucionais, compreender a 
instituição, estar de acordo com a imagem 
institucional, “vestir a camisa”).  
 
Pesquisar as técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando a 
cooperação, a iniciativa, ética e autonomia 
no desempenho pessoal e organizacional.  
(ética das relações do trabalho em equipe, 
relacionamento e comunicação).  
 
Analisar a importância da responsabilidade 
social e sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão. (ética no 
desenvolvimento da responsabilidade 
social, sustentabilidade e cidadania na área 
de atuação).  

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Aplicar a legislação trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas relações empregador/ 
empregado e consumidor/ fornecedor.  
Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas 
leis e códigos de ética profissional.  
Aplicar legislação, incentivar e participar de 
programas de trabalho voluntário.  
 
Promover a imagem da organização.  
Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  
Propagar a imagem da instituição, percebendo 
ameaças e oportunidades que possam afetá-la e 
os procedimentos de controle adequados a cada 
situação.  
 
Utilizar técnicas de relações profissionais no 
atendimento ao cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
Conduzir e/ ou coordenar equipes de trabalho.  
Valorizar e encorajar as manifestações de 
diversidades cultural e social.  
Respeitar as diferenças locais, culturais e sociais.  
 
Identificar e respeitar os direitos humanos.  
Desenvolver projetos (de responsabilidade social 
e/ ou sustentabilidade na área).  

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 

Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
 
Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
 
Normas e comportamentos referentes aos 
regulamentos organizacionais  
 
Imagem pessoal e institucional  
  
Definições de trabalhos voluntários:  
Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10;  
Lei Estadual nº 10.335/99;  
Deliberação Ceeteps nº 01/2004  
 
Definições e técnicas de trabalho em equipe, 
chefia e autonomia; atribuições e 
responsabilidades  
 
Código de ética nas empresas de 
Manutenção e Suporte em Informática  
 
Cidadania em Manutenção e Suporte em 
Informática: relações pessoais e do trabalho  
 
Fundamentos da ética profissional aplicados 
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Aplicar procedimentos (de responsabilidade social 
e/ ou sustentabilidade na área) corretos para 
descartes de resíduos.  
Utilizar metodologia (de responsabilidade social e/ 
ou sustentabilidade na área).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
10 
 
 
11 

ao curso de Técnico em Manutenção e 
Suporte em Informática: princípio na 
construção de organizações sociais na área 
de Manutenção e Suporte em Informática  
 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Convenções e Direitos Humanos no Brasil  
 
Diversidade cultural:  
cultura;  
grupo étnico;  
religião;  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                                     Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar a legislação trabalhista 
e o Código de Defesa do 
Consumidor nas relações 
empregador/ empregado e 
consumidor/ fornecedor.  
Atuar respeitando os limites 
estabelecidos pelas leis e 
códigos de ética profissional.  
Aplicar legislação, incentivar e 
participar de programas de 
trabalho voluntário.  

 

Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  

 

Aulas expositivas  
Seminário 

 
06/02 a 20/02  

Promover a imagem da 
organização.  
Executar criticamente os 
procedimentos 
organizacionais.  
Propagar a imagem da 
instituição, percebendo 
ameaças e oportunidades que 
possam afetá-la e os 
procedimentos de controle 
adequados a cada situação.  

 

Fundamentos de legislação 
trabalhista e Legislação para o 
Autônomo  

 

Aulas expositivas 
Discussão e Debate 

 
27/02 a 13/03 
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Utilizar técnicas de relações 
profissionais no atendimento 
ao cliente, fornecedor, 
parceiro, empregador e 
concorrente.  
Conduzir e/ ou coordenar 
equipes de trabalho.  
Valorizar e encorajar as 
manifestações de diversidades 
cultural e social.  
Respeitar as diferenças locais, 
culturais e sociais.  

 

Normas e comportamentos 
referentes aos regulamentos 
organizacionais  

 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
 

 
20/03 a 27/03 

Identificar e respeitar os 
direitos humanos.  
Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área).  
Aplicar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área) 
corretos para descartes de 
resíduos.  
Utilizar metodologia (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área). 

Imagem pessoal e institucional 
Aulas expositivas 
Aulas práticas 

 
03/04 a 10/04 

 

Definições de trabalhos 
voluntários:  
Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10;  
Lei Estadual nº 10.335/99;  
Deliberação Ceeteps nº 01/2004 

Ensino com pesquisa 17/04 a 24/04 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

 

Definições e técnicas de trabalho 
em equipe, chefia e autonomia; 
atribuições e responsabilidades  
 

Aulas expositivas e práticas 01/05 a 08/05 

 

Código de ética nas empresas de 
Manutenção e Suporte em 
Informática  
 

Aulas expositivas e práticas 15/05 a 15/05 

 

Cidadania em Manutenção e 
Suporte em Informática: relações 
pessoais e do trabalho  
 

Aulas expositivas e práticas 22/05 a 22/05 

 

Fundamentos da ética profissional 
aplicados ao curso de Técnico em 
Manutenção e Suporte em 
Informática: princípio na 
construção de organizações 
sociais na área de Manutenção e 
Suporte em Informática  
 

Aulas expositivas e práticas 29/05 a 29/05 

 

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Convenções e Direitos 
Humanos no Brasil  
 

Aulas expositivas e práticas 
Ensino com pesquisa 

01/06 a 01/06 

 

Diversidade cultural:  
cultura;  
grupo étnico;  
religião;  
 

Aulas expositivas e práticas 08/06 a 08/06 
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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 

Analisar o Código de Defesa 
do Consumidor, a legislação 
trabalhista, do trabalho 
voluntário, regras e 
regulamentos 
organizacionais.  (ética na 
utilização dos códigos de 
defesa, direitos, legislação e 
voluntariado).  
Avaliar procedimentos 
adequados a fim de 
promover a imagem 
organizacional.  (ética das 
relações institucionais, 
compreender a instituição, 
estar de acordo com a 
imagem institucional, “vestir a 
camisa”).  
Pesquisar as técnicas e 
métodos de trabalho em 
equipe, valorizando a 
cooperação, a iniciativa, ética 
e autonomia no desempenho 
pessoal e organizacional.  

Interpretar e identificar 
informações em texto de 
divulgação cientifica. 
Localizar e classificar os 
argumentos e a contra 
argumentação presentes no 
texto. 
Fazer antecipações e 
inferências a cerca do assunto 
do texto pesquisado, apoiando-
se em seus elementos próprio 
ou em conhecimentos prévios 
ou na busca do mesmo. 
Participar de atividades 
individuais e grupo, 
potencializando e canalizando 
as diferenças individuais para o 
beneficio de todos. 

Identificar e descrever os itens 
fundamentais em cada caso 
estudado.  
 

 
Pesquisa e 
apresentação 
escrita / oral 
 
Avaliação escrita 
individual 
 
Estudo de caso 
 
Sinopses de 
consultas 
bibliográficas 
 
Seminários 
 
Simulações  
 

 
Clareza 
 
Objetividade 
 
Uso correto de termos técnicos 
 
Linguagem adequada 
 
Coerência 
 
Embasamento conceitual 
 

Elaboração de texto e síntese 
do que foi estudado, 
respeitando prazos e critérios 
pré-estabelecidos. 
Transferir os conhecimentos 
adquiridos para as mais 
diferentes situações de 
interação social. 
Relacionar com as atividade do 
cotidiano e a capacidade de 
identificação de fato, opinião ou 
argumentos na qual a ideia está 
fundamentada. 
Apresentar relatório escrito da 
pesquisa efetuada, com 
fundamentação teórica e/ou 
prática. 
Apresentar exposição oral de 
maneira clara e objetiva dos 
conteúdos selecionados, 
usando a terminologia correta. 
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(ética das relações do 
trabalho em equipe, 
relacionamento e 
comunicação).  
Analisar a importância da 
responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do 
cidadão. (ética no 
desenvolvimento da 
responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania 
na área de atuação). 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os devidos valores. 
É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios adotados para avaliação de 
aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do Componente Curricular no início do semestre 
deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X Prova Dissertativa X Prova Prática X Participação/interação na aula 

 
Prova com Testes Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 Prova com Consulta  Resolução de Exercícios X Compromisso c/ prazos/datas 

 Prova Oral  Trabalhos/Pesq Individuais   Freqüência em Escala/estágio 

 Outro............................. X Trabalhos/Pesq em grupo  Iniciativa e proatividade 

   Outro............................. X Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0% X 60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

 X 20%  80%  X 20%  80%   20%  80% 

  30%  90%   30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

DIMENSTEIN, G. (1999). O Cidadão de Papel. São Paulo: Editora Ática, 2ª edição.  

LIBERAL, M. (2002). Um Olhar sobre Ética e Cidadania. São Paulo: Editora Mackenzie, Coleção Reflexão 
Acadêmica. 

1- Ética 2- Cidadania. Liberal (organizadora) Vários autores.  

MARCÍLIO, M. L. e RAMOS, E. L. (1997). Ética na Virada do Século. São Paulo: LTr. 

PINSKY, J. (1998). Cidadania e Educação. São Paulo: Editora Contexto. 

 

VII – 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. 
A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 
aulas. A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a 
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coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e 
vinculado ao estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será realizado paralela 
e concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às aulas. 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Alberto Gandur Lopes 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito  ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
no que está definido para o Componente Curricular.     

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


