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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ensino Técnico Integrado ao Médio
Plano de Curso no. 213 aprovado pela Portaria Cetec – 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53
ETEC: Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu
Código: 135 Município: Bauru
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Componente Curricular: Planej. e Desenv. do TCC em Administração
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,00
Professor: SILVIA CRISTIANE MARANGONI ;

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

 
Agregar valor às atividades desenvolvidas, potencializando os resultados de maneira inovadora e criativa.
Analisar uma situação-problema e sistematizar informações relevantes para sua solução.
Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar.
Associar conhecimentos e métodos científicos.
Atuar com proatividade na identificação de problemas.
Comunicar idéias de forma clara e objetiva.
Construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade.
Definir linha de pesquisa científica.
Demonstrar capacidade de síntese.
Demonstrar raciocínio lógico.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar dados e informações obtidas de pesquisas empíricas e bibliográficas.
2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e econômica aos problemas identificados no âmbito da área profissional.
1. Planejar as fases de execução de projetos com base na natureza e na complexidade das atividades.
2. Avaliar as fontes de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos.
3. Avaliar a execução e os resultados obtidos de forma quantitativa e qualitativa.

Habilidades
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.
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.
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.
2.1. Definir 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.
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.

Bases Tecnológicas
1. Estudo do cenário da área profissional:
1.1 características do setor:
1.1.1 macro e microrregiões
1.2 avanços tecnológicos;
1.3 ciclo de vida do setor;
1.4 demandas e tendências futuras da área profissional;
1.5 identificação de lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de situações-problema do setor
2. Identificação e definição de temas para o TCC:
2.1 análise das propostas de temas segundo os critérios:
2.1.1 pertinência;
2.1.2 relevância;
2.1.3 viabilidade
3. Definição do cronograma de trabalho
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4. Técnicas de pesquisa:
4.1 documentação indireta:
4.1.1 pesquisa documental;
4.1.2 pesquisa bibliográfica
4.2 técnicas de fichamento de obras técnicas e científicas;
4.3 documentação direta:
4.3.1 pesquisa de campo;
4.3.2 pesquisa de laboratório;
4.3.3 observação;
4.3.4 entrevista;
4.3.5 questionário
4.4 técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
4.4.1 questionários;
4.4.2 entrevistas;
4.4.3 formulários etc
5. Problematização
6. Construção de hipóteses
7. Objetivos:
7.1 geral e específicos (Para quê? e Para quem?)
8. Justificativa (Por quê?)
1. Referencial teórico:
1.1 pesquisa e compilação de dados;
1.2 produções científicas etc
2. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho:
2.1 definições;
2.2 terminologia;
2.3 simbologia etc
3. Escolha dos procedimentos metodológicos:
3.1 cronograma de atividades;
3.2 fluxograma do processo
4. Dimensionamento dos recursos necessários para a execução do trabalho.
5. Identificação das fontes de recursos
6. Organização dos dados de pesquisa:
6.1 seleção;
6.2 codificação;
6.3 tabulação
7. Análise dos dados:
7.1 interpretação;
7.2 explicação;
7.3 especificação
8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, histogramas.
9. Sistemas de gerenciamento de projeto.
10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar demandas e situações-

problema no âmbito da área
profissional.;

1. Estudo do cenário da área profissional:;
Arguição sobre

competências, habilidades
e bases tecnológicas

07/02/19 14/02/19

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:; 1.1
características do setor:; 1.1.1 macro e
microrregiões; 1.2 avanços tecnológicos;; 1.3
ciclo de vida do setor;; 1.4 demandas e
tendências futuras da área profissional;; 1.5
identificação de lacunas (demandas não
atendidas plenamente) e de situações-
problema do setor;

Pesquisa. Aula
dialogada. 14/02/19 28/02/19

1.1. Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área
profissional.; 1.2. Identificar fontes de
pesquisa sobre o objeto em estudo.;
1.4. Constituir amostras para
pesquisas técnicas e científicas, de
forma criteriosa e explicitada.;

4. Técnicas de pesquisa:; 4.1 documentação
indireta:; 4.1.1 pesquisa documental;; 4.1.2
pesquisa bibliográfica; 4.2 técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas;; 4.3
documentação direta:; 4.3.1 pesquisa de
campo;; 4.3.2 pesquisa de laboratório;; 4.3.3
observação;; 4.3.4 entrevista;; 4.3.5
questionário; 4.4 técnicas de estruturação de
instrumentos de pesquisa de campo:; 4.4.1
questionários;; 4.4.2 entrevistas;; 4.4.3
formulários etc;

Trabalho em grupo. 07/03/19 21/03/19

1.4. Constituir amostras para
pesquisas técnicas e científicas, de
forma criteriosa e explicitada.; 1.5.
Aplicar instrumentos de pesquisa de
campo.;

4. Técnicas de pesquisa:; 4.1.1 pesquisa
documental;; 4.1.2 pesquisa bibliográfica; 4.3
documentação direta:; 4.3.1 pesquisa de
campo;; 4.3.2 pesquisa de laboratório;; 4.3.3
observação;; 4.3.4 entrevista;; 4.3.5
questionário; 4.4 técnicas de estruturação de
instrumentos de pesquisa de campo:; 4.4.1
questionários;; 4.4.2 entrevistas;; 4.4.3
formulários etc;

Semana de provas-
Seminários - tipos de
pesquisa

08/04/19 12/04/19

1.3. Elaborar instrumentos de
pesquisa para desenvolvimento de

2. Identificação e definição de temas para o
TCC:; 2.1 análise das propostas de temas

Aula pratica. 28/03/19 12/04/19
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projetos.; 1.5. Aplicar instrumentos de
pesquisa de campo.;

segundo os critérios:; 2.1.1 pertinência;; 2.1.2
relevância;; 2.1.3 viabilidade;

2.2. Registrar as etapas do trabalho.;
5. Problematização; 6. Construção de

hipóteses; 7. Objetivos:; 7.1 geral e específicos
(Para quê? e Para quem?);

Aula expositiva e prática. 18/04/19 02/05/19

2.2. Classificar os recursos
necessários para o desenvolvimento
do projeto.;

7. Objetivos:; 7.1 geral e específicos (Para
quê? e Para quem?); 1. Referencial teórico:; Aula dialogada e prática. 09/05/19 23/05/19

2.2. Registrar as etapas do trabalho.;
4.1 documentação indireta:; 4.2 técnicas de

fichamento de obras técnicas e científicas;; 4.4
técnicas de estruturação de instrumentos de
pesquisa de campo:;

Aula pratica. Pesquisa.
Fichamento. 30/05/19 13/06/19

2.1. Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.;
2.3. Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.;

5. Problematização; 6. Construção de
hipóteses; 7. Objetivos:; 7.1 geral e específicos
(Para quê? e Para quem?); 8. Justificativa (Por
quê?);

PROJETO. SEMINÁRIO 20/06/19 27/06/19

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.;
2.1. Definir recursos necessários e
plano de produção.; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.;

3. Definição do cronograma de trabalho; 6.
Organização dos dados de pesquisa:; 6.1
seleção;; 6.2 codificação;; 6.3 tabulação; 7.
Análise dos dados:; 7.1 interpretação;; 7.2
explicação;; 7.3 especificação; 8. Técnicas para
elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.;

Aula Expositiva e
dialogada 25/07/19 08/08/19

1.1. Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área
profissional.; 1.2. Identificar fontes de
pesquisa sobre o objeto em estudo.;

1.1 pesquisa e compilação de dados;; 1.2
produções científicas etc; 2. Construção de
conceitos relativos ao tema do trabalho:; 2.1
definições;; 2.2 terminologia;; 2.3 simbologia
etc;

Pesquisas e aulas
práticas em laboratório 15/08/19 29/08/19

2.2. Classificar os recursos
necessários para o desenvolvimento
do projeto.; 2.3. Utilizar de modo
racional os recursos destinados ao
projeto.;

3. Escolha dos procedimentos
metodológicos:; 3.1 cronograma de atividades;;
3.2 fluxograma do processo; 4.
Dimensionamento dos recursos necessários
para a execução do trabalho.; 5. Identificação
das fontes de recursos;

Aulas praticas em
laboratório 05/09/19 19/09/19

3.1. Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma
físico-financeiro.; 3.3. Construir
gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.;

5. Identificação das fontes de recursos; 6.
Organização dos dados de pesquisa:; 6.1
seleção;; 6.2 codificação;; 6.3 tabulação;

Discussão sobre
conteúdo dos TCCs.
Construção de
ferramentas para analise
de dados.

26/09/19 10/10/19

3.3. Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.; 3.4.
Organizar as informações, os textos e
os dados, conforme formatação
definida.;

8. Técnicas para elaboração de relatórios,
gráficos, histogramas.; 9. Sistemas de
gerenciamento de projeto.; 10. Formatação de
trabalhos acadêmicos.;

Aulas praticas em
laboratório -Formatação,
Banner

17/10/19 14/11/19

3.3. Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.; 3.4.
Organizar as informações, os textos e
os dados, conforme formatação
definida.;

9. Sistemas de gerenciamento de projeto.; 10.
Formatação de trabalhos acadêmicos.; Seminário - Pré-Banca 21/11/19 28/11/19

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

10. Formatação de trabalhos acadêmicos.; Formatação Final do TCC 05/12/19 12/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

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

Trabalho/Pesquisa ; Participação em Aula ;
Adequação ao Público Alvo ;

Atendimento às Normas ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Estabelecer parâmetros para o
desenvolvimento de pesquisas.

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

Trabalho/Pesquisa ; Seminário/Apresentação ;
Observação Direta ; Participação em Aula ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Relacionamento de Conceitos ;

Estabelecer formas de
solucionar problemas com
embasamento teórico-pratico
além de ser pertinente, viável e
relevante

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

Avaliação Prática ; Trabalho/Pesquisa ; Outros
;

Argumentação Consistente ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Demonstrar a habilidade de
consulta à catálogos e manuais
de fabricantes e de
fornecedores de serviços
técnicos, bem como obras
técnico-científicas.

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

Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;

Argumentação Consistente ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Criatividade na Resolução
de Problemas ;

Identificar os recursos
necessários para o
desenvolvimento do projeto ,
visando a finalização.

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

Trabalho/Pesquisa ; Seminário/Apresentação ;
Participação em Aula ;

Argumentação Consistente ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Pertinência das
Informações ;

Apresentar relatórios sobre
desenvolvimento do projeto
bem como a organização do
projeto e formatação do
mesmo.

V – Plano de atividades docentes
Atividade Previstas Atendimento a alunos por Participação em
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Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com
voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Fevereiro
Aplicação de avaliação

diagnóstica e sondagem nas
aulas expositivas e dialogadas

Sondagem através da
atividades na sala de

aula

Identificação dos
principais conteúdos a
serem intensificados na

Avaliação.

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

01 e 02/02 - Reunião de
Planejamento.

Março Atividades de integração – Dia
Escola-Família – 01/03

Organização de
recuperação contínua

nas lacunas de
aprendizagem

Identificação dos
principais conteúdos a
serem intensificados na

Avaliação.

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

01/03 - Dia da Escola-
Família: Atividades

Culturais, Esportivas e
Palestras.

 06/03 - Reunião de
Cursos.

 16/03 - Reunião
Pedagógica.

Abril acompanhamento dos alunos
Organização de

recuperação contínua
nas lacunas de
aprendizagem

Correção das
Avaliações.

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

Maio Participação e organização da
Semana Paulo Freire

Acompanhamento
efetivo da realização

da lacuna de
aprendizado.

Identificação dos
principais conteúdos a
serem intensificados na

Avaliação.

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

04/05 - Reunião de
Cursos e de Pais E.M.

 06 a 10/05 - Semana
Paulo Freire.

 25/05 - Reunião
Pedagógica.

Junho
Participação e organização da

Festa junina. Realizar
acompanhamento eficiente da

frequência.

Correção dos
resultados obtidos

pelo aluno.

Identificação dos
principais conteúdos a
serem intensificados na

Avaliação.

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

14/06 - Atividades
Culturais: Arraiá da

Etec.

Julho
Acompanhamento da
frequência e Aulas de

reforço.
Correção dos resultados obtidos

pelo aluno.
Correção das
Avaliações.

Organização e
aplicação de

material didático
para

acompanhamento da
disciplina.

19/07 - Reunião de
Planejamento.

Agosto
Preparação de novos projetos

interdisciplinares.
 Dia da Escola-Família – 28/08.

Acompanhamento
efetivo da realização

da lacuna de
aprendizado

Identificação dos
principais conteúdos a
serem intensificados

na Avaliação

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

17/08 - Reunião
Pedagógica.

 28/08 - Dia da Escola-
Família: Atividades

Culturais, Esportivas e
Palestras.

Setembro
Preparação de projetos voltados à
Semana de Ciência e Tecnologia;

Realizar acompanhamento eficiente
da frequência.

Acompanhamento
efetivo da realização

da lacuna de
aprendizado

Identificação dos
principais conteúdos a
serem intensificados

na Avaliação

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

11/09 - Atividades
Relativa ao Dia do

Profissional de
Administração.

 14/09 - Reunião de
Cursos e de Pais do

E.M.

Outubro
Apresentação de Projetos na

Semana de Ciência e Tecnologia.
 Preparação e divulgação da Casa

Aberta (16 a 19/10)

Acompanhamento
efetivo da realização

da lacuna de
aprendizado

Correção das
Avaliações

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

Casa Aberta e
Avaliação de

Aprendizagem. 05/10 -
Reunião de Cursos.

 16 a 19/10 - Casa
Aberta.

Novembro
Verificação de projetos

interdisciplinares – análise de
resultados.

Correção dos
resultados obtidos

pelo aluno.

Identificação dos
principais conteúdos a
serem intensificados

na Avaliação

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

09/11 - Reunião
Pedagógica.

Dezembro Acompanhamento da frequência e
Revisão.

Correção dos
resultados obtidos

pelo aluno.
Finalização das

Atividades

Correção das
Avaliações

Organização e aplicação
de material didático para

acompanhamento da
disciplina.

07/12 - Reunião de
Planejamento.

 14/12 - Reunião de
Planejamento

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
- SEBRAE: www.sebrae.com.br
ABNT
AQUINO, Italo de Souza. Como Escrever Artigos Científicos. São Paulo: Saraiva.
CETEC/Centro Paula Souza. Manual de Orientações Gerais Para Docentes Dos Componentes Curriculares Planejamento do TCC e Desenvolvimento Do

TCC. São Paulo: Março. 2015.
Gil, Antonio Carlos; Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 4ª Edição, São Paulo, Editora Atlas. 2007
Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade, Fundamentos de Metodologia Científica - 7ª Ed. 2010 ,Atlas;
Livros didáticos, jornais, Internet, filmes, dicionários, revistas Cds
SANTOS, Clovis Roberto dos. Trabalho de Conclusão de Curso: Guia de Elaboração Passo a Passo. 1ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
Texto técnico científicos extraídos de jornais, revistas e internet,
Textos e matérias de revistas, livros e outras publicações para análise e trabalhos.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Fichamento de artigo científico referente ao tema escolhido para o trabalho de conclusão de curso.
Desenvolver pesquisa referente às características do trabalho que está sendo desenvolvido. Realizar a formatação básica.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Interdisciplinaridade entre os professores das disciplinas técnicas voltadas à coorientação dos trabalhos de conclusão de curso.
Co-orientação do trabalho de Acordo com o trabalho desenvolvido
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VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
Compreenderá atividades diversas, de acordo com o conteúdo a ser revisto, como: Pesquisa e Apresentação Escrita / Oral; Elaboração de Projetos

Técnicos; Avaliação Escrita Individual; Sinopses de Consultas bibliográficas; Portfólios; Entrevistas; Esclarecimento de Dúvidas, a serem desenvolvidas.
O processo de recuperação acontecerá nos momentos em que forem detectadas lacunas de aprendizagem, serão propostas novas estratégias de

trabalho para que o aluno (a) possa adquirir as competências almejadas.
O professor avaliará, através dos instrumentos já citados, o sucesso da recuperação com consequente superação das falhas detectadas.

IX – Identificação:
Nome do Professor SILVIA CRISTIANE MARANGONI ;
Assinatura Data 03/03/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente, está compatível com o Plano de Curso, apresentando Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas adequadas,
contemplando também as atividades previstas, material de apoio, atividades de integração, interdisciplinaridade, estratégias de recuperação e o plano didático
quinzenal. SUGESTÕES DE ADEQUAÇÃO FUTURA, SEGUEM POR EMAIL.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 04/03/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


