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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: 

 Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar 
técnicas e tendências). .  

 Identificar técnicas de vendas e pós-vendas nos diferentes mercados.  

 Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing.  

 Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.  

 Atender clientes: identificação de suas necessidades e fornecimento de 
informações; 

 
B – Implementar políticas e estratégias de marketing  

 Coletar dados para pesquisa de mercado.  

 Elaborar tabulações para pesquisa de mercado.  

 Auxiliar na definição de posicionamento de mercado.  

 Participar da definição de estratégia de marketing.  

 Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.  

 Analisar potencial de clientes.  

 Pesquisar comportamento dos futuros clientes/ consumidores.  
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 Identificar as necessidades e desejos dos clientes.  

 Analisar e elaborar as estratégias mercadológicas.  

 Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.  

 Utilizar meios e veículos da comunicação.  

 Comunicar com diversos tipos de mercado.  

 Cumprir metas de marketing.  
 
G – Atender clientes  

 Identificar necessidades dos clientes.  

 Identificar áreas funcionais da empresa.  

 Agilizar atendimento.  

 Registrar reclamações de clientes.  

 Analisar reclamações dos clientes e encaminhar à área responsável pela 
providência.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Administração de Marketing                                                                                                                          Série: 1º Ano 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 

Correlacionar os conceitos de 
Administração de Marketing, com a gestão 
e planejamento estratégico da 
organização. 

1 

1.1. Identificar os conceitos de 
Administração de Marketing. 
1.2. Identificar as necessidades e os 
desejos dos potenciais clientes em função 
do produto/ serviço oferecido pelas 
organizações. 

1 

1. Conceitos da Administração de 
Marketing: 

 Origem e evolução; 

 Estrutura do departamento de 
marketing; 

 Conceituação e definição de 
marketing, com ênfase no mercado 
nacional e suas características; 

 Necessidades, desejos e demandas 
(tipos) 

2 

Analisar o mercado, identificando as 
necessidades dos consumidores, os 
segmentos de mercado, a concorrência, a 
demanda total, a participação da empresa 
neste mercado. 

2 
2.1. Coletar dados do mercado para 
elaboração do plano de marketing. 
2.2. Aplicar segmentação de mercados. 

2 

Análise do ambiente de marketing: 

 Micro e macro; 

 Noções de variáveis controláveis e 
incontroláveis 

3 
Planejar e executar pesquisas de mercado 
visando o planejamento de marketing. 

3 

3.1. Organizar dados de pesquisa de 
mercado, utilizando ferramentas de 
sistema de informação de marketing para 
elaboração do plano estratégico e 
gerencial da organização. 
3.2. Identificar oportunidade nos 
ambientes estratégicos. 
3.3. Solucionar pontos fracos e minimizar 
ameaças do mercado. 

3 

Definição de mercados: 

 Tipos de mercado: 
o Mercado consumidor, mercado 

concorrente e mercado fornecedor 

 Pesquisa de mercado e Sistema de 
Informação de Marketing (SIM); 

 Tipos de pesquisa: 
o Quantitativa e qualitativa; 
o Pesquisa de mercado 

 Tipo de coleta de dados: 
o Primário e secundário 
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 Desenvolvimento da pesquisa: 
o Objetivo (s) da pesquisa; 
o Definição dos problemas; 
o Desenvolvimento do plano de 

pesquisa (tipos e formas de 
questionários); 

o Técnicas e formas de coleta de 
dados de mercado; 

o Análise das informações; 
o Business Model Canvas e matriz 

BCG 

4 
Analisar adequadamente os efeitos das 
variáveis do Marketing Mix (4Ps). 

4 

4.1. Identificar os produtos e suas 
características. 
4.2. Identificar o ponto-de-venda 
adequado para a disponibilização de 
produtos/ serviços. 
4.3. Identificar as práticas de precificação 
no mercado. 
4.4. Identificar as práticas e características 
da variável promoção (divulgação). 

4 

Mix de Marketing: 

 Produto; 

 Preço; 

 Praça; 

 Promoção 

5 
Coletar informações para o 
desenvolvimento de briefing. 

5 

5.1. Elaborar um diagnóstico da empresa 
identificando a missão, o mercado 
concorrente e o posicionamento no 
mercado. 
5.2. Desenvolver briefing. 

5 

Briefing: 

 Interpretação de dados; 

 Target; 

 Posicionamento atual; 

 Concorrência; 

 Posicionamento de mercado 

6 
Elaborar plano estratégico de marketing, 
identificando público alvo, desenhando os 
produtos e serviços para atendê-lo. 

6 Executar o plano de marketing. 6 

Plano de Marketing: 

 Visão geral; 

 Análise de mercado; 

 Mercado secundário; 

 Análise competitiva; 

 Análise do produto e do negócio; 
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 Pontos fortes, pontos fracos, 
oportunidades, ameaças; 

 Metas e objetivos; 

 Estratégias (4Ps); 

 Posicionamento; 

 Plano de ação e implementação 

7 
Contextualizar as diferenças entre a 
Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária. 

7 
Definir os tipos e forma de comunicação 
com o ambiente externo. 

7 

A Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária: 

 Formas e diferenças 

8 
Analisar os planejamentos e os 
componentes mercadológicos. 

8 
Colaborar na criação e desenvolvimento 
das declarações institucionais visão, 
missão, valores de uma empresa. 

8 

Declarações institucionais: 

 Missão; 

 Visão; 

 Valores e princípios 

9 
Analisar o posicionamento da imagem da 
marca no mercado. 

9 

9.1. Definir posicionamento da imagem da 
marca ou empresa. 
9.2. Avaliar a percepção do 
posicionamento da marca no mercado. 

9 

Imagem e identidade corporativa: 

 Construção e gerenciamento de 
marcas (branding): 
o Memória institucional 

 Posicionamento e força da marca; 

 Identidade corporativa 

10 
Identificar os princípios do endomarketing 
e sua dimensão estratégica para a gestão 
empresarial. 

10 
Identificar a importância do público interno 
e a humanização dos processos de gestão 
empresarial. 

10 

Endomarketing e programas de incentivo: 

 Princípios do endomarketing e sua 
dimensão estratégica para a gestão 
de unidades de informação; 

 A importância do público interno e a 
humanização dos processos de 
gestão; 

 Instrumentos e programas de 
implantação do endomarketing 

11 
Elaborar plano de comunicação para 
diferentes mídias. 

11  11 

Relações com a mídia: 

 Meios de comunicação e formação de 
opinião pública 
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11.1. Identificar as principais 
características dos principais meios de 
comunicação de massa. 
11.2. Definir os meios de comunicação e 
formação de opinião pública. 

12 
Avaliar, do ponto de vista socioambiental, 
áreas fronteiras de desenvolvimento 
sustentável e da responsabilidade social. 

12 

12.1. Planejar o marketing das empresas 
preservando e respeitando as leis 
ambientais. 
12.2. Identificar a importância da 
responsabilidade social para imagem 
corporativa. 

12 

Responsabilidade social, ambiental e o 
terceiro setor – marketing verde: 

 Cidadania empresarial e 
responsabilidade social; 

 Gerenciamento de projetos sociais e 
estruturas organizacionais 
inovadoras; 

 Marketing social e estratégias de 
comunicação no contexto das 
organizações do terceiro setor; 

 Desenvolvimento sustentável: 
o Meio ambiente 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Administração de Marketing                                                                                                                          Série: 1º Ano 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Identificar os conceitos 
de Administração de 
Marketing  

1. Conceitos da Administração 
de Marketing:  

 Origem e evolução;  

 Estrutura do departamento 
de marketing;  

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Orientação sobre - Trabalho em grupo - Origem 
do Marketing 

17/02 a 02/03 

1.2. Identificar as 
necessidades e os desejos 
dos potenciais clientes em 
função do produto/ serviço 
oferecido pelas 
organizações.  

1. Conceitos da Administração 
de Marketing:  

 Conceituação e definição 
de marketing, com ênfase 
no mercado nacional e suas 
características;  

 Necessidades, desejos e 
demandas (tipos) 

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Orientação sobre - Trabalho em grupo - Origem 
do Marketing 

04/03 a 16/03 

2.1. Coletar dados do 
mercado para elaboração do 
plano de marketing.  
2.2. Aplicar segmentação de 
mercados. 

Análise do ambiente de 
marketing:  
- Micro e macro;  
- Noções de variáveis 
controláveis e incontroláveis 

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio 
e exemplos sobre os ambientes 
organizacionais 

18/03 a 31/03 



 
 

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

 

3.1. Organizar dados de 
pesquisa de mercado, 
utilizando ferramentas de 
sistema de informação de 
marketing para elaboração 
do plano estratégico e 
gerencial da organização 

Definição de mercados:  

 Tipos de mercado:  
o Mercado consumidor, 

mercado concorrente e 
mercado fornecedor  

 Pesquisa de mercado e 
Sistema de Informação de 
Marketing (SIM);  

 Tipos de pesquisa:  
o Quantitativa e 

qualitativa;  
o Pesquisa de mercado  

 Tipo de coleta de dados:  
o Primário e secundário  

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Após, uma atividade prática em grupo, 
utilizando as técnicas de coletar de dados: 
pesquisa de satisfação em uma empresa X 

01/04 a 15/04 

3.2. Identificar oportunidade 
nos ambientes estratégicos. 

Definição de mercados:  

 Desenvolvimento da 
pesquisa:  
o Objetivo (s) da pesquisa;  
o Definição dos 

problemas;  
o Desenvolvimento do 

plano de pesquisa (tipos 
e formas de 
questionários);  

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Após, uma atividade prática em grupo, 
utilizando as técnicas de coletar de dados: 
pesquisa de satisfação em uma empresa X 

20/04 a 04/05 
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3.3. Solucionar pontos fracos 
e minimizar ameaças do 
mercado. 

Definição de mercados:  

 Desenvolvimento da 
pesquisa:  
o Técnicas e formas de 

coleta de dados de 
mercado;  

o Análise das informações;  
o Business Model Canvas 

e matriz BCG 

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Após, uma atividade prática em grupo, 
utilizando as técnicas de coletar de dados: 
pesquisa de satisfação em uma empresa X 

06/05 a 27/05 

4.1. Identificar os produtos e 
suas características.  
4.2. Identificar o ponto-de-
venda adequado para a 
disponibilização de produtos/ 
serviços.  
4.3. Identificar as práticas de 
precificação no mercado.  
4.4. Identificar as práticas e 
características da variável 
promoção (divulgação). 

Mix de Marketing:  

 Produto;  

 Preço;  

 Praça;  

 Promoção 

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Praticas em sala de aula exercícios e fixação 

01/06 a 10/06 

5.1. Elaborar um diagnóstico 
da empresa identificando a 
missão, o mercado 
concorrente e o 
posicionamento no mercado.  
5.2. Desenvolver briefing. 

Briefing:  

 Interpretação de dados;  

 Target;  

 Posicionamento atual;  

 Concorrência;  

 Posicionamento de 
mercado 

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Praticas em sala de aula exercícios e fixação 

15/06 a 01/07 

Executar o plano de 
marketing. 

Plano de Marketing:  

 Visão geral;  

 Análise de mercado;  

 Mercado secundário;  

 Análise competitiva; 

Elaboração do Plano de marketing. Atividades 
em sala de aula e extra sala 

20/07 a 03/08 



 
 

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

 

Executar o plano de 
marketing. 

Plano de Marketing:  

 Análise do produto e do 
negócio;  

 Pontos fortes, pontos 
fracos, oportunidades, 
ameaças;  

 Metas e objetivos;  

 Estratégias (4Ps);  

 Posicionamento;  

 Plano de ação e 
implementação 

Elaboração do Plano de marketing. Atividades 
em sala de aula e extra sala 

05/08 a 19/08 

Definir os tipos e forma de 
comunicação com o 
ambiente externo. 

A Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária: 
formas e diferenças 

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio.  

24/08 a 31/08 

Colaborar na criação e 
desenvolvimento das 
declarações institucionais 
visão, missão, valores de 
uma empresa. 

Declarações institucionais:  

 Missão;  

 Visão;  

 Valores e princípios 

Exemplos das declarações institucionais e 
exercícios em sala de aula, criando 
declarações para empresas em diversas áreas. 

02/09 a 16/09 

9.1. Definir posicionamento 
da imagem da marca ou 
empresa.  

Imagem e identidade 
corporativa:  

 Construção e 
gerenciamento de marcas 
(branding):  
o Memória institucional  

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Praticas em sala de aula exercícios e fixação 

21/09 a 30/09 

9.2. Avaliar a percepção do 
posicionamento da marca no 
mercado. 

Imagem e identidade 
corporativa:  

 Posicionamento e força da 
marca;  

 Identidade corporativa 

Exposição de conteúdos com a participação 
ativa dos alunos com uso de material de apoio. 
Praticas em sala de aula exercícios e fixação 

05/10 a 14/10 
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Identificar a importância do 
público interno e a 
humanização dos processos 
de gestão empresarial. 

Endomarketing e programas de 
incentivo:  

 Princípios do 
endomarketing e sua 
dimensão estratégica para 
a gestão de unidades de 
informação;  

 A importância do público 
interno e a humanização 
dos processos de gestão;  

 Instrumentos e programas 
de implantação do 
endomarketing 

Exemplos de empresas conceituadas que 
praticam o endomarketing, e exercícios de 
fixação 

19/10 a 26/10 

11.1. Identificar as principais 
características dos principais 
meios de comunicação de 
massa.  

Relações com a mídia: meios de 
comunicação  

Aula em laboratório na identificação das 
características dos meios de comunicação 

28/10 a 04/11 

11.2. Definir os meios de 
comunicação e formação de 
opinião pública. 

Relações com a mídia: 
formação de opinião pública 

Aula em laboratório na identificação das 
características dos meios de comunicação 

09/11 a 18/11 

12.1. Planejar o marketing 
das empresas preservando e 
respeitando as leis 
ambientais.  

Responsabilidade social, 
ambiental e o terceiro setor – 
marketing verde:  

 Cidadania empresarial e 
responsabilidade social;  

 Gerenciamento de projetos 
sociais e estruturas 
organizacionais 
inovadoras;  

Apresentar leis ambientais, e exercícios de 
identificação sobre deveres e direitos do 
cidadão quanto a responsabilidade da 
preservação 

23/11 a 02/12 
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12.2. Identificar a importância 
da responsabilidade social 
para imagem corporativa. 

Responsabilidade social, 
ambiental e o terceiro setor – 
marketing verde:  

 Marketing social e 
estratégias de comunicação 
no contexto das 
organizações do terceiro 
setor;  

 Desenvolvimento 
sustentável: meio ambiente 

Apresentar leis ambientais, e exercícios de 
identificação sobre deveres e direitos do 
cidadão quanto a responsabilidade da 
preservação 

07/12 a 14/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Administração de Marketing                                                                                                                          Série: 1º Ano 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento (s) e 
Procedimentos de 

Avaliação1 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Correlacionar os 
conceitos de 
Administração de 
Marketing, com a gestão e 
planejamento estratégico 
da organização. 

Identificar as coletas de 
dados econômicos e de 
mercado para subsidiar o 
planejamento estratégico 
em marketing. 

Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

Clareza, coesão, 
capacidade de análise 
crítica, trabalho em grupo, 
objetividade, organização, 
pontualidade 

Apresentação de forma oral 
e escrita, de forma coerente, 
dando resolução 
demonstrando os trabalhos 
desenvolvidos, conforme 
orientação. 

2. Analisar o mercado, 
identificando as 
necessidades dos 
consumidores, os 
segmentos de mercado, a 
concorrência, a demanda 
total, a participação da 
empresa neste mercado. 

Identificar a influência dos 
ambientes de marketing no 
comportamento do 
consumidor. 

Observação direta, 
atividades individuais e em 
equipe, prova 

Clareza, coesão, 
Capacidade de análise 
crítica, trabalho em grupo 
objetividade organização 
pontualidade 

Através de discussão em 
grupos, elaborar e 
apresentar por escrito, 
solução para a problemática 
apresentada pelo professor. 

3. Planejar e executar 
pesquisas de mercado 
visando o planejamento 
de marketing. 

Reconhecer e selecionar 
fontes para realizar 
pesquisas de mercado e 
pesquisas de campo. 

Observação direta, pesquisa 
e apresentação escrita / oral 

Apresentação das 
pesquisas e apresentação 
do trabalho em grupo de 
acordo com os critérios 
preestabelecidos. 

Através de discussão em 
grupos, elaborar e 
apresentar por escrito, 
solução para a problemática 
apresentada pelo professor. 

4. Analisar 
adequadamente os efeitos 
das variáveis do 
Marketing Mix (4Ps). 

Auxiliar na definição das 
variáveis de preço, produto 
ou serviço, comunicação e 
distribuição que a empresa 
irá adotar em sua atividade. 

Observação direta, 
atividades de pesquisa, 
seminários 

Clareza, coesão, 
Capacidade de análise 
crítica, trabalho em grupo 
objetividade organização 
pontualidade 

Apresentação de forma oral 
e escrita, de forma coerente, 
dando resolução 
demonstrando os trabalhos 

                                                 
 



 
 

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

 

desenvolvidos, conforme 
orientação. 

5. Coletar informações 
para o desenvolvimento 
de briefing. 

Elaborar instrumentos 
adequados para 
levantamento de dados, 
para formular briefings de 
produtos e marcas para o 
desenvolvimento de ações 
mercadológicas 

Observação direta, 
consultas bibliográficas, 
seminários, atividades e 
prova  

Clareza, coesão, 
capacidade de análise 
crítica, trabalho em grupo 
objetividade organização 
pontualidade 

Apresentação de forma oral 
e escrita, abordando os 
estudos realizados e 
discussões em sala de aula, 
porém, apresentando o 
trabalho de pesquisa, de 
forma crítica e coerente, 
dando resolução aos 
problemas apresentados. 

6. Elaborar plano 
estratégico de marketing, 
identificando público alvo, 
desenhando os produtos e 
serviços para atendê-lo. 

Estudar e organizar o 
material coletado na 
pesquisa para elaboração 
do Plano de Marketing. 

Pesquisas e seminário 

Organização, participação, 
interesse; disciplina, 
realização das atividades 
propostas. 

Apresentação de forma oral 
e escrita, de forma coerente, 
dando resolução 
demonstrando os trabalhos 
desenvolvidos, conforme 
orientação. 

7. Contextualizar as 
diferenças entre a 
Comunicação Institucional 
e a Comunicação 
Publicitária. 

Definir os tipos e forma de 
comunicação com o 
ambiente externo. 

Observação no 
desenvolvimento de 
atividades em sala. 

Participação, interesse e 
cooperação. Interpretação 
das informações. 

Conseguir formular e 
sintetizar de maneira escrita, 
oral e de forma visual entre 
as diferentes formas de 
comunicação.  

8. Analisar os 
planejamentos e os 
componentes 
mercadológicos. 

Colaborar na criação e 
desenvolvimento das 
declarações institucionais 
visão, missão, valores de 
uma empresa. 

Avaliações contínuas 
individuais no 
desenvolvimento de 
trabalhos individuais e em 
equipe, avaliação escrita. 

Organização, participação, 
interesse; disciplina, 
realização das atividades 
propostas. 

Ser capaz de identificar o 
dentro dos parâmetros 
mercadológicos a melhor 
declaração institucional de 
visão, missão, valores para 
a empresa. 

9. Analisar o 
posicionamento da 
imagem da marca no 
mercado. 

Definir posicionamento da 
imagem da marca ou 
empresa. Avaliar a 
percepção do 

Participação da discussão 
em sala de aula; avaliação 
individual escrita; execução 
das atividades propostas em 
sala de aula.  

Participação, assimilação do 
conteúdo; interesse; 
disciplina e interpretação de 
informações 

Realizar de forma coesa e 
coerente análise do 
posicionamento da imagem 
da marca no mercado. 
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posicionamento da marca no 
mercado. 

10. Identificar os 
princípios do 
endomarketing e sua 
dimensão estratégica para 
a gestão empresarial. 

Identificar a importância do 
público interno e a 
humanização dos processos 
de gestão empresarial. 

Participação da discussão 
em sala de aula; avaliação 
individual escrita; execução 
das atividades propostas em 
sala de aula. 

Participação, assiduidade, 
interesse; disciplina; 
interpretação de 
informações, objetividade, 
execução das atividades. 

Através de discussão em 
grupos, elaborar e 
apresentar por escrito e oral, 
solução para a problemática 
apresentada pelo professor. 

11. Elaborar plano de 
comunicação para 
diferentes mídias. 

Identificar as principais 
características dos 
principais meios de 
comunicação de massa. 
Definir os meios de 
comunicação e formação de 
opinião pública. 

Trabalhos em equipe, 
discutindo situações práticas 
e objetivas, atividade prática 
em equipe e individual, 
avaliação escrita. 

Participação, assimilação do 
conteúdo, atenção, 
organização nas atividades.  

Apresentação de forma oral 
e escrita, abordando os 
estudos realizados e 
discussões em sala de aula. 

12. Avaliar, do ponto de 
vista socioambiental, 
áreas fronteiras de 
desenvolvimento 
sustentável e da 
responsabilidade social. 

Planejar o marketing das 
empresas preservando e 
respeitando as leis 
ambientais. Identificar a 
importância da 
responsabilidade social para 
a imagem corporativa. 

Atividades individuais e em 
grupos; desempenho; 
avaliação escrita, 
observação das atividades 
propostas. 

Participação em sala de 
aula, assimilação do 
conteúdo, execução das 
atividades e cooperação. 

Apresentação de forma oral 
e escrita, de forma coerente, 
dando resolução 
demonstrando os trabalhos 
desenvolvidos, conforme 
orientação, de forma crítica 
e coerente, dando resolução 
aos problemas 
apresentados. 
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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  

Março X   X X X X 

Abril X   X X X X 

Maio X   X X X X 

Junho X   X X X X 

Julho    X X X X 

Agosto X   X X X X 

Setembro X   X X X X 

Outubro X   X X X X 

Novembro X   X X X X 

Dezembro X   X X X X 
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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   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  X 

Compromisso c/ prazos / 
datas 

 

 
 Prova oral  X 

Trabalhos / pesquisas 
individuais 

  
Frequência em escala / 
estágio 

 

 
 

Outros:______________ 
____________________ 

 x 
Trabalhos / pesquisas em 
grupo 

  Iniciativa e proatividade 
 

  
   

Outros:______________ 
____________________ 

 X 
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%     20%    80%     20%    80%    

 X 30%    90%    X 30%    90%     30%    90%    

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

  50%           50%           50%          

                                        

 

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

Koltler, Philip. Administração de Marketing: a edição do novo milênio/ Philip Kotler; tradução 
Bazán Tecnologia e Linguistica; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 
___________ Marketing Essencial: conceitos, estratégias e casos /; Philip Koltler; tradução 
Sabrina Cairo; revisão técnica e casos  Dilson Gabriel dos Santos e Francisco J.S. Mendizabal 
Alvarez. - - São Paulo: Prentice Hall, 2005 
Gracioso, Francisco. Marketing estratégico: planejamento estratégico orientado para o 
mercado/ Francisco Gracioso. – 6. Ed. – São Paulo: Atlas, 2007 

 

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

No planejamento do curso, foi combinado com todos os professores e com os coordenadores de 
curso e pedagógico, que não iremos realizar visitas técnicas no primeiro semestre devido a 
imaturidade dos alunos em relação ao curso, caso venha ocorrer alguma, será registrada no item 
replanejamento logo abaixo. Trabalharemos em conjunto com os projetos elaborados pela Escola 
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Dom Artur, a fim de promover a integração entre as escolas e promover a interdisciplinaridade 
entre os componentes.  

 

IX – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades 
de aprendizagem) 

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala 
de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções 
imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. A 
recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
alunos com dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e adequada 
às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, revisão de aulas ou bases 
tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares e até mesmo o replanejamento 
do processo de ensino-aprendizagem. 

 

X– Identificação: 

 
Nome do professor:  Marly Luciana da Silva 
 
Assinatura:                                                                                                                                                Data:04/02/2016 

 

XI – Parecer do Coordenador de Curso: 

 
O plano apresentado pela professora 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: 12/02/2016 
 
 
 
________________________________________ 
Data e assinatura do Coordenador Pedagógico 
 

 

XII – Replanejamento  

 
 
 
 
 

 


