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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. 

 
Atribuições 
 

 Elaborar planilhas de custos de produção.  

 Elaborar relatórios gerenciais. 

 Analisar índices de produtividade. 

 Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional. 

 Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de 
planejamento empresarial. 

 Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional. 

 Comunicar-se em língua portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades 
profissionais. 

 Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais. 

 Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho. 
 
Área de Atividades 
 

Plano de Curso nº 213, aprovado pela Portaria Cetec – 134, de 4-10-2012, publicada 
no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38. 

Etec: Dr. José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração Série: 3º ano 

Componente Curricular: Gestão de Produção e Materiais 

C.H. Semanal: 2 aulas Professor: Fabio Roque Amado 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2016 
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B – Controlar Rotina Financeira e Econômica 

 Elaborar relatórios de produção, estoques e de comercialização ao órgão 
fiscalizador. 

 Elaborar processos para registro de produtos. 
 
C – Planejar Produção e Materiais 

 Definir leiaute do processo produtivo. 

 Realizar levantamento de recursos disponíveis. 

 Analisar e monitorar a capacidade e o fluxo de produção. 

 Estabelecer estratégias no processo de produção. 

 Identificar desvios no processo de produção. 

 Planejar implantação de normas de qualidade. 

 Propor melhorias no processo de produção e materiais. 
 
E – Pesquisar na Área Profissional 

 Definir linha de pesquisa científica. 

 Demonstrar raciocínio lógico. 

 Demonstrar capacidade de síntese. 

 Selecionar fontes de pesquisa. 

 Elaborar trabalhos técnico-científicos, de acordo com os limites de sua formação. 
 
F – UTILIZAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

 Agir com iniciativa. 

 Demonstrar liderança. 

 Demonstrar capacidade de síntese. 

 Demonstrar capacidade de negociação. 

 Demonstrar raciocínio lógico. 

 Demonstrar visão crítica. 

 Demonstrar capacidade de comunicação. 

 Demonstrar capacidade de análise. 

 Administrar conflitos. 

 Demonstrar raciocínio abstrato. 

 Trabalhar em equipe. 

 Demonstrar capacidade de decisão. 

 Demonstrar espírito empreendedor. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Gestão de Produção e Materiais                                                                                                                   Série: 3º Ano 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
Planejar e monitorar a gestão de estoque 
de materiais. 

1 

1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos 
da Administração de Materiais.  
1.2. Elaborar planilhas de controle de 
estoque.  
1.3. Organizar atividades de previsão e 
fornecimento de materiais e serviços.  
1.4. Organizar ações para o 
monitoramento do estoque de materiais.  
1.5. Elaborar planilhas de controle de 
estoque.  

1 

Evolução e conceitos na Administração de 
Materiais:  

 Funções e objetivo da Administração 
de Materiais;  

 Administração de Compras;  

 Fontes de fornecimento;  

 Padrão de fornecimento conforme 
certificação de qualidade;  

 Gestão de estoque:  
o Fundamentos básicos;  
o Classificação dos estoques;  
o Inventário, sistemas de controle dos 

materiais  

2 
Contextualizar conceitos e estrutura da 
Administração da Produção. 

2 

2.1. Identificar a estrutura da 
administração da produção.  
2.2. Aplicar e utilizar os sistemas de 
produção.  
2.3. Aplicar técnicas de análise do 
processo de produção.  

2 

Conceitos e estrutura da Administração da 
Produção:  

 Sistemas de produção;  

 Planejamento e controle da produção;  

 Análise dos processos de produção;  

 Manutenção dos equipamentos:  
o Preventiva e preditiva  

3 
Interpretar fundamentos de modelos de 
qualidade. 

3 
Utilizar programa de qualidade na 
produção. 

3 

Programas de qualidade aplicados na 
produção:  

 Seguros:  
o Tipos, aplicabilidade e elementos 

básicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão de Produção e Materiais                                                                                                                   Série: 3º Ano 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Recepção dos alunos, apresentação das competências, habilidades e bases tecnológicas a serem trabalhadas 

durante o semestre. Elaboração do contrato de convivência entre alunos e professor. 
15/02 a 19/02 

1.1. Aplicar os fundamentos 
e conceitos da Administração 
de Materiais.  

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais  

Realização da avaliação diagnóstica sobre os 

conhecimentos prévios dos alunos 
22/02 a 26/02 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais  

Início da explanação sobre a administração de 

materiais e os motivos de tal preocupação. 
29/02 a 04/03 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Funções e objetivo da 
Administração de Materiais 

Retomada da aula anterior e continuação da 

explanação sobre a importância da boa 

administração de estoques. Realização de 

atividade em sala sobre os assuntos vistos até 

a presente data, com correção em sala ao final 

da aula e esclarecimento de dúvidas. 

07/03 a 11/03 

1.2. Elaborar planilhas de 
controle de estoque.  
1.3. Organizar atividades de 
previsão e fornecimento de 
materiais e serviços.  

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Administração de Compras  

Início da explanação sobre a importância das 

compras, os cuidados a serem observados e os 

motivos de tais preocupações. 

14/03 a 18/03 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Administração de Compras  

Realização de atividade em sala sobre os 

assuntos vistos até a presente data, com 

correção em sala ao final da aula e 

esclarecimento de dúvidas. 

21/03 a 24/03 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Fontes de fornecimento  

Leitura de textos junto aos livros da biblioteca 

da unidade para realização de debate junto a 

sala na próxima aula. 

28/03 a 01/04 



 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Padrão de fornecimento 
conforme certificação de 
qualidade  

Leitura de textos específicos dos assuntos e 

debate junto a sala, enfatizando a importância 

da qualidade para ambas as empresas 

(fornecedores e compradores). Atividade 

avaliatória presencial sobre os assuntos da 

aula. 

04/04 a 08/04 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Padrão de fornecimento 
conforme certificação de 
qualidade  

Explanação sobre os assuntos e realização de 

exercícios em sala com correção ao final da 

aula. 

11/04 a 15/04 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Padrão de fornecimento 
conforme certificação de 
qualidade  

Realização de trabalho em grupo, onde os 

alunos deverão pesquisar quais os quesitos 

necessários para o seu futuro TCC, 

contextualizando o aprendizado em sala de 

aula com a prática do seu trabalho. 

18/04 a 20/04 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Padrão de fornecimento 
conforme certificação de 
qualidade  

Apresentação dos trabalhos realizados na 

semana anterior e considerações para com os 

mesmos. 

25/04 a 30/04 

1.4. Organizar ações para o 
monitoramento do estoque 
de materiais.  
1.5. Elaborar planilhas de 
controle de estoque.  

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque  

Explanação a sobre a importância da boa 

administração de estoques para as empresas 

da atualidade. 

02/05 a 06/05 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque  

Indicação de realização de pesquisa de campo 

no comércio onde os alunos residem sobre as 

práticas de gestão de estoques dos 

empresários. Elaboração das apresentações 

sobre o que foi visto no decorrer das visitas. 

09/05 a 14/05 
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Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque  

Apresentações dos alunos sobre o que 

perceberam durante as entrevistas no comércio 

local onde residem. 

16/05 a 20/05 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Fundamentos básicos  

Leitura de livros sobre o assunto e explanação 

junto a sala. 
23/05 a 25/05 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Fundamentos básicos  

Retomada das aulas anteriores e continuação 

com a explanação sobre o assunto. 
30/05 a 03/06 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Fundamentos básicos  

Realização da comparação entre os dados 

levantados pelos alunos durante as entrevistas 

com o que foi passado em sala de aula. 

06/06 a 10/06 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Fundamentos básicos  

Debate junto a sala sobre as diferenças e o que 

leva a existir tais discrepâncias. 
13/06 a 17/06 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Fundamentos básicos  

Realização de atividade em sala com correção 

ao final da aula e esclarecimento de dúvidas 

para realização de atividade avaliatória na 

próxima aula. 

20/06 a 24/06 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Fundamentos básicos  

Realização de atividade avaliatória presencial 

sobre os assuntos de gestão de estoque. 
27/06 a 01/07 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Fundamentos básicos  

Retomada dos assuntos e esclarecimento de 

dúvidas dos alunos.  
20/07 a 22/07 
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Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Classificação dos 

estoques  

Aula expositiva sobre a importância da 

classificação dos estoques, os tipos de 

estoques, a valorização dos mesmos. 

01/08 a 05/08 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Classificação dos 

estoques  

Retomada da aula anterior e continuação com 

as peculiaridades da classificação dos 

estoques. 

08/08 a 12/08 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Classificação dos 

estoques  

Realização de atividades em sala sobre a 

classificação com correção ao final da aula. 
16/08 a 19/08 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Inventário, sistemas de 

controle dos materiais  

Levantamento diagnóstico sobre o 

conhecimento prévio dos alunos sobre 

inventários e leitura de textos para iniciar o 

assunto na próxima aula. 

22/08 a 26/08 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Inventário, sistemas de 

controle dos materiais  

Demonstração de vídeos sobre o assunto para 

melhor contextualização para os alunos. 
29/08 a 03/09 

Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Inventário, sistemas de 

controle dos materiais  

Retomada da aula anterior e debate sobre os 

vídeos exibidos na aula anterior e 

esclarecimento de dúvidas dos alunos para a 

realização de atividade avaliatória na próxima 

aula. 

05/09 a 09/09 
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Evolução e conceitos na 
Administração de Materiais:  

 Gestão de estoque:  
o Inventário, sistemas de 

controle dos materiais  

Realização de atividade avaliatória sobre os 

assuntos com correção ao final da aula e 

esclarecimento de dúvidas. 

12/09 a 16/09 

2.1. Identificar a estrutura da 
administração da produção.  
2.2. Aplicar e utilizar os 
sistemas de produção. 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Sistemas de produção  

Realização de pesquisa dirigida junto ao 

laboratório de informática sobre os tipos de 

sistemas de produção junto com suas 

peculiaridades. 

19/09 a 23/09 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Sistemas de produção  

Explanação sobre os sistemas de produção e 

esclarecimento de dúvidas oriundas das 

pesquisas realizadas pelos alunos. 

26/09 a 30/09 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Planejamento e controle da 
produção  

Debate sobre a importância do planejamento 

da produção, os quesitos a serem observados 

para um bom planejamento. 

03/10 a 07/10 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Planejamento e controle da 
produção  

Leitura de textos sobre o planejamento da 

produção e contextualização dos mesmos. 
10/10 a 14/10 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Planejamento e controle da 
produção  

Realização de atividade avaliatória presencial 

sobre os assuntos e correção junto a sala. 
17/10 a 21/10 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Análise dos processos de 
produção  

Explanação e leitura de textos sobre os 

assuntos, com entrega de cases para os alunos 

analisarem para a próxima semana. 

24/10 a 28/10 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Análise dos processos de 
produção  

Realização das correções das análises feitas 

pelos alunos dos cases entregues e 

esclarecimento de dúvidas. 

31/10 a 05/11 
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2.3. Aplicar técnicas de 
análise do processo de 
produção.  

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Manutenção dos 
equipamentos:  
o Preventiva e preditiva  

Explanação sobre a importância da 

manutenção nas empresas e os cuidados para 

a realização das mesmas. 

07/11 a 11/11 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Manutenção dos 
equipamentos:  
o Preventiva e preditiva  

Explanação e leitura de textos sobre os 

assuntos e contextualização sobre cada uma 

das manutenções. 

16/11 a 18/11 

Conceitos e estrutura da 
Administração da Produção:  

 Manutenção dos 
equipamentos:  
o Preventiva e preditiva  

Realização de atividade em sala sobre os 

assuntos e correção junto a sala. 
21/11 a 25/11 

3. Utilizar programa de 
qualidade na produção. 

Programas de qualidade 
aplicados na produção:  

 Seguros:  
o Tipos, aplicabilidade e 

elementos básicos 

Levantamento diagnóstico junto aos alunos 

sobre o assunto e indicação de pesquisa 

dirigida sobre os mesmos para a próxima aula. 

28/11 a 02/12 

Programas de qualidade 
aplicados na produção:  

 Seguros:  
o Tipos, aplicabilidade e 

elementos básicos 

Correção e explanação sobre os assuntos 

pesquisados e contextualização dos mesmos. 

Preparação para atividade na próxima semana. 

05/12 a 09/12 

Programas de qualidade 
aplicados na produção:  

 Seguros:  
o Tipos, aplicabilidade e 

elementos básicos 

Realização de atividade em sala, com correção 

ao final da aula e encerramento dos assuntos. 
12/12 a 14/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

 
Componente Curricular: Gestão de Produção e Materiais                                                                                                                   Série: 3º Ano 
 

Competência Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Planejar e monitorar a gestão de 
estoque de materiais. 

 Pesquisa e apresentação 
escrita 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Clareza das ideias; 

 Coesão e Coerência; 

 Argumentação consistente; 

 Pertinência das informações; 

 Relacionamento dos conceitos 

 Aquisição e Aplicação dos 
conhecimentos 

Analisar, compreender e aplicar um 
sistema de gestão que atendam as 
necessidades das empresas 
conforme solicitadas, sempre 
buscando maximizar a 
lucratividade e minimizando os 
riscos envolvidos na administração 
de materiais. 

2. Contextualizar conceitos e 
estrutura da Administração da 
Produção. 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Simulações 

 Clareza das ideias; 

 Coesão e Coerência; 

 Argumentação consistente; 

 Relacionamento dos conceitos; 

 Objetividade; 

 Criatividade na resolução de 
problemas 

Assimilar e interagir sobre o 
sistema de produção sem que haja 
interrupção de sua cadeia produtiva 
pelos mais variados motivos, 
sempre buscando a satisfação do 
cliente de modo a auxiliar a 
empresa em tal quesito. 

3. Interpretar fundamentos de 
modelos de qualidade. 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Seminários    

 Pertinência das informações; 

 Relacionamento dos conceitos; 

 Domínio do vocabulário; 

 Organização;  

 Aquisição e Aplicação dos 
conhecimentos 

Compreender a qualidade 
envolvida no processo de 
produção, as peculiaridades 
exigidas, os cuidados necessários 
para a satisfação do cliente e 
maximização da produção para a 
empresa. 
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V – Plano de atividades docentes* 

Atividades 
Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Palestras Visitas 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e 
correção 

de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

        

Fevereiro X   X  X X 

Março X X  X X X X 

Abril X  X X X X X 

Maio X   X X X X 

Junho X   X X X X 

Julho X   X X X X 

Agosto X  X X X X X 

Setembro X X  X X X X 

Outubro X   X X X X 

Novembro X  X X X X X 

Dezembro X   X X X X 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – 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. 

  
Conhecimento 

 

  
Habilidade 

  
Atitude 

 

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

 

 X Prova com testes objetivos   Seminários  X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 

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

 

  Prova oral  X 
Trabalhos / pesquisas 
individuais 

  
Frequência em escala / 
estágio 

 

  
Outros:________________ 
______________________ 

  
Trabalhos / pesquisas em 
grupo 

 X Iniciativa e proatividade  

     
Outros:________________ 
______________________ 

  Comportamento e disciplina  

        
Outros:________________ 
______________________ 

 

                                        

Proporcionalidade na composição da menção final 

  
Conhecimento 

 

  
Habilidade 

  
Atitude 

 

  0%    60%     0%    60%     0%    60%    

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

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

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

 X 40%    100%     40%    100%    X 40%    100%    

  50%           50%           50%          

                                        
 

VII – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Estudos de cases específicos. 
- Uso de recursos audiovisuais (lousa, datashow, vídeos diversos, apresentações em PowerPoint). 
- Vídeos da internet pertinentes aos assuntos das aulas para melhor contextualização. 
 
Bibliografia: 
 

 Martins, Petrônio Garcia, Laugeni Fernando Piero. Administração da Produção, 2ª. Ed. São 
Paulo: Saraiva 2005. 

 Martins, Petrônio Garcia, Alt Paulo Renato Campos. Administração de materiais e recursos 
patrimoniais. São Paulo: Saraiva 2009. 

 Viana, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo. Ed. Atlas 
S.A – 2009. 
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VIII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

O componente irá participar do projeto Resgate da Cidadania junto os demais componentes 
do curso, para conscientizar e formar cidadãos ativos na comunidade onde residem, atuando 
como atores que interferem nos problemas com uma solução a ser implantada buscando a 
melhoria de vida de sua comunidade. 

Durante o planejamento realizado no início das aulas, ficou acordado entre todos os 
professores da parte técnica que não iremos realizar visitas no primeiro semestre, devido a 
imaturidade da sala e pouco conhecimento teórico específico. 

Para melhoria da leitura, aumento do repertório de palavras e principalmente, melhorar a 
capacidade de interpretação de nossos alunos, ficou estabelecido que o professor do componente 
irá indicar textos a professora de Língua Portuguesa e Literatura para trabalhar de forma 
interdisciplinar, promovendo também, a integração entre a parte técnica com o ensino médio, além 
de continuar com o “Projeto Ressignificação da Aprendizagem por meio da fluência leitora” de 
nossa escola, onde já se mostrou muito importante para o desenvolvimento de nossos alunos. 

Os professores do ensino médio propuseram algumas visitas que serão realizadas no 
primeiro semestre, onde estabeleceu-se que, sempre que for ocorrer, comprometeram-se a avisar 
a parte técnica para que possamos agregar alguns itens a serem observados e que irão 
demonstrar a aplicabilidade da Administração no cotidiano. 

Para o dia da água, o componente se propôs a trabalhar a questão social e econômica do 
uso da mesma, trabalhando interdisciplinarmente junto aos demais componentes do primeiro ano, 
conforme forem surgindo as oportunidades. 

Ficou decidido no curso que no replanejamento do meio do ano iremos estabelecer novas 
atividades e projetos que serão acrescentados a este plano no item que condiz.  

 

IX – 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. 

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 (exercícios 
práticos, estudos de casos, leituras sobre os assuntos e elaboração de resenhas, apresentações 
para a sala) 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 sempre sobre a 
orientação da orientadora de apoio educacional e da coordenadora NGPA. 

 

X– Identificação: 

 
Nome do professor: Fabio Roque Amado 
 
Assinatura:                                                                                                                   Data: 08/02/2016 
 

 

XI – Parecer do Coordenador de Curso: 



 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

 
O plano apresentado pelo professor atende as exigências do plano de curso e está alinhado 

ao plano plurianual da unidade, onde o mesmo será acompanhado semanalmente e nas reuniões 
de área, promovendo melhorias continuas no mesmo e, consequentemente, promovendo a 
permanência dos alunos no curso com aulas contextualizadas e relacionadas com o dia-a-dia do 
mercado de trabalho. 
 
Nome do coordenador (a): Fabio Roque Amado 
 
Assinatura:                                                                                                                   Data: 08/02/2016 
 
 
________________________________________ 
Data e assinatura do Coordenador Pedagógico 
 

 

XII – Replanejamento 

 

 
 


