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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 
 

 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 processos de distribuição de produtos e/ ou serviços, em conformidade 
com a legislação vigente. 

 Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais. 

 Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com 
redução de custo e de impactos ambientais. 

 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: Planejamento e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) em Administração 

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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A – Gerenciar Recursos Humanos  

 Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos. 

 Utilizar manual de integração para socialização de pessoal. 

 Aplicar normas de segurança no trabalho. 

 Divulgar áreas de risco. 

 Elaborar programas preventivos. 

 Informar condições inseguras de trabalho. 

 Fiscalizar a utilização de EPI. 

 Obedecer às orientações da CIPA. 

 Definir métodos de desenvolvimento de pessoas. 

 Aplicar metodologia de comunicação pessoal formal/ informal em feedbacks na 
avaliação de desempenho. 

 Definir programas de qualidade de vida no gerenciamento de pessoas. 

 Identificar as diversas gerações para aplicar gestão de pessoas. 

 Promover mudanças maximizando desempenho e otimizando a integração dos 
Recursos Humanos. 

 
B – Controlar Rotina Financeira e Econômica 

 Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas. 

 Acompanhar execução orçamentária. 

 Fornecer informações financeiras para auditorias. 

 Elaborar demonstrações financeiras. 

 Analisar o comportamento econômico e financeiro do mercado. 

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

 Elaborar processos para registro de produtos. 

 Aplicar conhecimentos de economia nas organizações. 
 
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. 
 
D – Programar Logística Empresarial e Negociação Internacional 

 Programar meios e tipos de transporte. 

 Programar rotas de distribuição. 

 Coordenar atividades de armazenagem e suprimentos. 

 Identificar e utilizar sistemas da logística reversa nas operações específicas. 

 Identificar os relacionamentos entre países, por meio da troca de mercadorias. 
 
E – Pesquisar na Área Profissional 

 Definir linha de pesquisa científica. 

 Demonstrar raciocínio lógico. 

 Demonstrar capacidade de síntese. 

 Selecionar fontes de pesquisa. 
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 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: Planejamento e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração              Série: 3º Ano 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

Primeiro Semestre 

1 
Analisar dados e informações obtidas de 
pesquisas empíricas e bibliográficas 

1 

1.1. Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional. 
1.2. Identificar fontes de pesquisa sobre o 
objeto em estudo. 
1.3. Elaborar instrumentos de pesquisa 
para desenvolvimento de projetos. 
1.4. Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas, de forma criteriosa e 
explicitada. 
1.5. Aplicar instrumentos de pesquisa de 
campo. 

1 

Estudo do cenário da área profissional: 

 características do setor: 
o macro e microrregiões 

 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  

2 

Propor soluções parametrizadas por 
viabilidade técnica e econômica aos 
problemas identificados no âmbito da área 
profissional. 

2 

2.1. Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto. 
2.2. Registrar as etapas do trabalho. 
2.3. Organizar os dados obtidos na forma 
de textos, planilhas, gráficos e esquemas. 

2 

Identificação e definição de temas para o 
TCC: 

 análise das propostas de temas 
segundo os critérios: 
o pertinência; 
o relevância; 
o viabilidade  

    3 Definição do cronograma de trabalho  

    4 

Técnicas de pesquisa: 

 documentação indireta: 
o pesquisa documental; 
o pesquisa bibliográfica 
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 técnicas de fichamento de obras 
técnicas e científicas; 

 documentação direta: 
o pesquisa de campo; 
o pesquisa de laboratório; 
o observação; 
o entrevista; 
o questionário 

 técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo: 
o questionários; 
o entrevistas; 
o formulários etc   

    5 Problematização   

    6 Construção de hipóteses 

    7 
Objetivos: 
geral e específicos (Para quê? e Para 
quem?) 

    8 Justificativa (Por quê?) 

Segundo Semestre 

1 

Planejar as fases de execução de projetos 
com base na natureza e na complexidade 
das atividades.      
  

1 

1.1. Consultar catálogos e manuais de 
fabricantes e de fornecedores de serviços 
técnicos. 
1.2. Comunicar ideias de forma clara e 
objetiva por meio de textos e explanações 
orais.   

1 

Referencial teórico: 

 pesquisa e compilação de dados; 

 produções científicas etc 

2 
Avaliar as fontes de recursos necessários 
para o desenvolvimento de projetos. 

2 

2.1. Correlacionar recursos necessários e 
plano de produção. 
2.2. Classificar os recursos necessários 
para o desenvolvimento do projeto. 

2 

Construção de conceitos relativos ao tema 
do trabalho: 

 definições; 

 terminologia; 

 simbologia etc   
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2.3. Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto. 

3 
Avaliar a execução e os resultados obtidos 
de forma quantitativa e qualitativa. 

3 

3.1. Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro. 
3.2. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
3.3. Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas. 
3.4. Organizar as informações, os textos e 
os dados, conforme formatação definida 

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: 

 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: Planejamento e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração              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. Identificar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área profissional. 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 características do setor: 
o macro e microrregiões  

Explanação sobre o assunto e realização de 

debate junto a sala. 
22/02 a 26/02 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 características do setor: 
o macro e microrregiões  

Retomada da aula anterior e continuação com 

a explanação. 
29/02 a 04/03 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 características do setor: 
o macro e microrregiões  

Leitura de textos sobre o mesmo e realização 

de atividade em sala sobre os assuntos. 

Indicação de pesquisa a ser realizada na 

comunidade onde vivem para discussão na 

próxima aula. 

07/03 a 11/03 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 características do setor: 
o macro e microrregiões  

Retomada da aula anterior e continuação com 

o debate da percepção dos alunos sobre as 

empresas da região. Realização de atividade 

em sala com correção ao final da aula. 

14/03 a 18/03 

1.2. Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto em 
estudo. 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 avanços tecnológicos; 

 ciclo de vida do setor  

Leitura de textos sobre os assuntos e 

realização de atividade em sala sobre os 

mesmos. 

21/03 a 24/03 
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1.3. Elaborar instrumentos de 
pesquisa para 
desenvolvimento de projetos. 
1.4. Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e 
científicas, de forma 
criteriosa e explicitada. 
 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 avanços tecnológicos; 

 ciclo de vida do setor  

Exibição de vídeos da internet sobre o assunto 

e realização de mesa redonda com os alunos. 
28/03 a 01/04 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 demandas e tendências 
futuras da área profissional  

Aula expositiva sobre o assunto com a 

realização de observação direta sobre a 

participação dos alunos e realização de 

atividades em sala, com correção ao final da 

aula. Indicação para que os alunos pesquisem 

sobre os possíveis temas a serem 

desenvolvidos para a discussão em sala nas 

próximas aulas. 

04/04 a 08/04 

1.5. Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo. 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações 
problema do setor  

Realização das apresentações dos alunos 

sobre as empresas que pesquisaram, com 

realização de debate junto a sala sobre as 

possibilidades de cada uma. 

11/04 a 15/04 

2.1. Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
2.2. Registrar as etapas do 
trabalho. 
2.3. Organizar os dados 
obtidos na forma de textos, 
planilhas, gráficos e 
esquemas. 

Identificação e definição de 
temas para o TCC: 

 análise das propostas de 
temas segundo os critérios: 
o pertinência; 
o relevância; 
o viabilidade  

3. Definição do cronograma de 
trabalho 

Retomada das aulas anteriores e continuação 

com o levantamento da pertinência, relevância 

e viabilidade de cada proposta. Definição do 

cronograma das atividades junto aos alunos. 

18/04 a 20/04 
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Técnicas de pesquisa: 

 documentação indireta: 
o pesquisa documental; 
o pesquisa bibliográfica 

 técnicas de fichamento de 
obras técnicas e científicas 

Leitura de textos sobre os assuntos e 

contextualização com exemplos de 

conhecimento dos alunos. 

25/04 a 30/04 

Técnicas de pesquisa: 

 documentação direta: 
o pesquisa de campo; 
o pesquisa de laboratório; 
o observação; 
o entrevista; 
o questionário 

Retomada da aula anterior e continuação com 

os assuntos, explanando as peculiaridades de 

cada tipo e os benefícios e os malefícios. 

02/05 a 06/05 

Técnicas de pesquisa: 

 técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de 
campo: 
o questionários; 
o entrevistas; 
o formulários etc   

Leitura de textos e realização de pesquisa 

dirigida na internet sobre os mesmos. 

Realização de atividade em sala com correção 

ao final da aula. 

09/05 a 14/05 

Problematização   

Explanação e leitura de texto sobre o assunto, 

com esclarecimento de dúvidas dos alunos 

para realização de atividade em sala nas 

próximas aulas. 

16/05 a 20/05 

Construção de hipóteses 
Leitura de textos e explanação para a 

elaboração da hipótese dos alunos. 
23/05 a 25/05 

Construção de hipóteses 
Atividade em sala onde os alunos descreverão 

suas hipóteses com correção ao final da aula. 
30/05 a 03/06 

Objetivos: 

 geral e específicos (Para quê? 
e Para quem?) 

Explanação sobre o assunto e debate em sala 

junto aos alunos sobre o mesmo. 
06/06 a 10/06 
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Objetivos: 

 geral e específicos (Para quê? 
e Para quem?) 

Retomada das aulas anteriores e auxílio aos 

alunos na elaboração de seus projetos. 
13/06 a 17/06 

Justificativa (Por quê?) 
Explanação sobre o assunto e atendimento aos 

grupos na elaboração de suas justificativas. 
20/06 a 24/06 

Justificativa (Por quê?) 

Continuação da aula anterior com leitura de 

textos exemplificando o assunto e elaboração 

da justificativa de cada grupo. 

27/06 a 01/07 

Retomada do semestre passado em relação aos assuntos já vistos e estabelecimento de novas regras para o 

semestre. 
20/07 a 22/07 

1.1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
1.2. Comunicar ideias de 
forma clara e objetiva por 
meio de textos e 
explanações orais.   

Referencial teórico: 

 pesquisa e compilação de 
dados; 

 produções científicas etc 

Leitura de textos sobre os assuntos e 

explanação, com contextualização utilizando os 

trabalhos de tcc. 

01/08 a 05/08 

2.1. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção. 
2.2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
2.3. Utilizar de modo racional 
os recursos destinados ao 
projeto. 

Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 

 definições; 

 terminologia; 

 simbologia etc   

Leitura de textos sobre os mesmos e auxilio dos 

alunos. 
08/08 a 12/08 

3.1. Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: 

 cronograma de atividades; 

 fluxograma do processo   

Retomada dos assuntos e explanação junto a 

sala, com reavaliação do cronograma efetuado 

anteriormente e correção do mesmo. 

Elaboração do fluxograma de cada grupo. 

16/08 a 19/08 
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3.2. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
 

4. Dimensionamento dos 
recursos necessários 

Levantamento junto aos alunos sobre os tipos 

de recursos necessários de cada grupo e 

indicação de pesquisas sobre os mesmos. 

22/08 a 26/08 

5. Identificação das fontes de 
recursos 

Retomada das aulas anteriores e continuação 

com as pesquisas. 
29/08 a 03/09 

5. Identificação das fontes de 
recursos 

Conferência junto aos grupos sobre os recursos 

levantados por eles e correção ou instrução aos 

mesmos. 

05/09 a 09/09 

6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: 

 seleção; 

 codificação; 

 tabulação  

Levantamento dos dados adquiridos nas 

pesquisas dos alunos. 
12/09 a 16/09 

6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: 

 seleção; 

 codificação; 

 tabulação  

Levantamento dos dados adquiridos nas 

pesquisas dos alunos. 
19/09 a 23/09 

3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas. 

7. Análise dos dados: 

 interpretação; 

 explicação; 

 especificação   

Leitura de textos com explanação sobre os 

assuntos junto a sala. Atendimento específico a 

cada grupo de trabalho. 

26/09 a 30/09 

7. Análise dos dados: 

 interpretação; 

 explicação; 

 especificação   

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
03/10 a 07/10 

7. Análise dos dados: 

 interpretação; 

 explicação; 

 especificação   

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
10/10 a 14/10 
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8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas  

Leitura de textos com explanação sobre os 

assuntos junto a sala. Atendimento específico a 

cada grupo de trabalho. 

17/10 a 21/10 

8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas  

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
24/10 a 28/10 

3.4. Organizar as 
informações, os textos e os 
dados, conforme formatação 
definida 

9. Sistemas de gerenciamento 
de projeto 

Leitura de textos com explanação sobre os 

assuntos junto a sala. Atendimento específico a 

cada grupo de trabalho. 

31/10 a 05/11 

9. Sistemas de gerenciamento 
de projeto 

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
07/11 a 11/11 

10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
16/11 a 18/11 

10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
21/11 a 25/11 

10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
28/11 a 02/12 

10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
05/12 a 09/12 

10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Atendimento específico a cada grupo de 

trabalho. 
12/12 a 14/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

 
Componente Curricular: Planejamento e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração              Série: 3º Ano 
 

Competência Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Primeiro Semestre 

1. Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas empíricas e 
bibliográficas 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 

 Avaliação escrita individual 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Indicação das referências 
bibliográficas utilizadas 

 Argumentação consistente 

 Prestatividade junto ao grupo de 
trabalho 

 Debate em sala sobre o material 
analisado 

 Empenho na realização das 
atividades 

Buscar, conhecer e analisar os 
dados para a elaboração de seu 
trabalho, com base em dados 
fidedignos que auxiliem e o norteie 
na elaboração de suas atividades. 

2. Propor soluções parametrizadas 
por viabilidade técnica e econômica 
aos problemas identificados no 
âmbito da área profissional. 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Criatividade e inovação 

 Participação em aula 

 Debate e aceitação de ideias 
diferentes 

 Analise do ambiente que o 
circunda 

 Agir dentro das normas e leis 
vigentes 

 Prestatividade junto ao grupo de 
trabalho e com a sala 

 

Demonstrar competência em 
propor alternativas que viabilizem a 
empresa de modo atender as 
necessidades dos clientes de 
maneira a maximizar os lucros da 
mesma, de maneira ética e 
profissional. 

Segundo Semestre 
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1. Planejar as fases de execução de 
projetos com base na natureza e na 
complexidade das atividades. 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Seminários 

 Simulações 

 Compreensão das atividades 
exigidas para a elaboração do 
projeto 

 Trabalho em grupo 

 Capacidade de propor e de 
aceitação de ideias 

 Busca de conhecimentos 
adversos 

 Espírito empreendedor 

 Empatia aos demais membros 

 Capacidade de auxilio e 
motivação dos demais 

Compreender os quesitos 
necessários para a elaboração de 
seu trabalho, com argumentação 
consistente e organizada, com 
base em dados fidedignos que 
demonstre tal competência, 
demonstrando capacidade de 
analisar empresas que obtiveram 
sucesso utilizá-las de benchmark. 

2. Avaliar as fontes de recursos 
necessários para o desenvolvimento 
de projetos. 

 Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Seminários 

 Entrevistas 
 

 Busca de conhecimentos 

 Proatividade em realizar 
pesquisas 

 Empenho e perseverança na 
elaboração do trabalho 

 Senso crítico 

 Participação junto ao grupo 

Conhecer toda a sistemática para a 
busca de recursos necessários, 
analisar o mercado de capitais, 
formas de financiamento, 
parcerias, etc, ações que o auxiliem 
na formação de sua empresa de 
maneira legal e ética. 

3. Avaliar a execução e os resultados 
obtidos de forma quantitativa e 
qualitativa. 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 Relatórios de práticas / 
ensaios / experimentos 

 Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 

 Observação direta 

 Seminários 

 Capacidade de propor e de 
aceitação de ideias 

 Empatia aos demais membros 

 Capacidade de auxilio e 
motivação dos demais 

 Debate e aceitação de ideias 
diferentes 

 Analise do ambiente que o 
circunda 

 Agir dentro das normas e leis 
vigentes 

Ser capaz de realizar autocriticas 
sobre suas ações de forma a dizer 
se estão obtendo os resultados 
esperados durante o planejamento, 
se há a necessidade de um novo 
replanejamento, os quesitos que 
merecem mais atenção, que 
superaram o esperado, prática 
comum para o administrador de 
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: 
 
Acervo da Biblioteca da escola 

 Pesquisas em sites específicos aos projetos na internet.. 

 

VIII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 
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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: 
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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 

 

 
 


