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ETEC ANHANGUERA Código: 0262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Comp. Curricular: Des. do T. de Conc. de Curso (DTCC) em Contabilidade 

C. H. Semanal: 5,0 

Módulo: III 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

Atividade/Atribuições 

 Levantar, com base em registros contábeis e gerenciais os atos e fatos administrativos, bem 

como suas conciliações.  

 Elaborar relatórios e informes para subsidiar, em instâncias superiores, alterações no 

planejamento da previsão das necessidades de materiais e serviços.  

 Diagnosticar os problemas da empresa  

 Interpretar legislação.  

 Demonstrar postura profissional.  

 Manter-se atualizado.  

 Liderar equipes de trabalho.  

 Transparecer objetividade.  

 Demonstrar segurança.  

 Supervisionar o trabalho.  

 Distribuir tarefas.  

 Resolver problemas administrativos.  

 Demonstrar conhecimentos técnicos específicos.  

 Buscar autodesenvolvimento.  

 Demonstrar capacidade de crítica. 

 

Qualificação: Técnico em Contabilidade 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Professor: Isabel Santos/Luciana Madureira 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios  
 
 

 

 



  

 

 

 

N. Competências N. Habilidades N. Bases Tecnológicas 

1 
Articular o conhecimento científico e tecnológico 

numa perspectiva interdisciplinar.  
1 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de 

fornecedores de serviços técnicos.  
1 

Referencial teórico:  

 Pesquisa e compilação de dados;  

 Produções científicas etc. 

2 
Definir fases de execução de projetos com base na 

natureza e na complexidade das atividades.  
2 

Classificar os recursos necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 2 

Construção de conceitos relativos ao tema do 

trabalho:  

 Definições;  

 Terminologia;  

 Simbologia etc. 

3 
Correlacionar recursos necessários e planos de 

produção. 3 
Utilizar de modo racional os recursos destinados 

ao projeto.  3 
Definição dos procedimentos metodológicos:  

 Cronograma de atividades;  

 Fluxograma do processo. 

4 
Identificar fontes de recursos necessários para o 

desenvolvimento de projetos.  
4 

Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 

projeto. 4 
Dimensionamento dos recursos necessários. 

5 
Analisar e acompanhar o desenvolvimento do 

cronograma físico-financeiro. 5 
Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 

fluxogramas. 5 
Identificação das fontes de recursos. 

6 
Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 

desenvolvimento de projetos. 6 
Comunicar ideias de forma clara e objetiva por 

meio de textos e explanações orais.  6 

Elaboração dos dados de pesquisa:  

 Seleção;  

 Codificação;  

 Tabulação  

7 
Analisar metodologias de gestão da qualidade no 

contexto profissional. 7 
Organizar as informações, os textos e os dados, 

conforme formatação definida. 

7 

Análise dos dados:  

 Interpretação;  

 Explicação;  

 Especificação. 

8 
Técnica para elaboração de relatórios, gráficos, 

histogramas. 

9 
Sistemas de gerenciamento de projeto. 

10 
Formatação de trabalhos acadêmicos. 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular – Módulo III 



 

 

                            
 

 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

1.Consultar catálogos e manuais de fabricantes 

e de fornecedores de serviços técnicos. 

 

2. Classificar os recursos necessários para o 

desenvolvimento do projeto.  

1. Referencial teórico:  

 Pesquisa e compilação de dados;  

 Produções científicas etc. 

 

2. Construção de conceitos relativos ao tema 

do trabalho:  

 Definições;  

 Terminologia; Simbologia etc. 

Discussão 

Leitura Dirigida 

Pesquisa 

Estudo/Tarefa Dirigida 

Reunião com os grupos 

 

 

10-02 a 03-03 

3. Utilizar de modo racional os recursos 

destinados ao projeto. 

3. Definição dos procedimentos 

metodológicos:  

 Cronograma de atividades;  

 Fluxograma do processo. 

Debate 

Estudo em Grupo 

Estudo/Tarefa Dirigida 

Reunião com os grupos 

10-3 a 24-3 

4. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento 

do projeto. 

 

5. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 

fluxogramas. 

 

4. Dimensionamento dos recursos 

necessários.  

5. Identificação das fontes de recursos.   

6. Elaboração dos dados de pesquisa:  

 Seleção;  

 Codificação;  

Tabulação 

Aulas práticas de oficina 

Trabalho em grupo 

Aulas Expositivas 

Reunião com os grupos 

 

31-3 a 21-4 

6. Comunicar ideias de forma clara e objetiva 

por meio de textos e explanações orais.  

7. Análise dos dados:  

 Interpretação;  

 Explicação;  

Especificação. 

Aulas práticas de oficina 

Trabalho em grupo 

Aulas Expositivas 

Reunião com os grupos 

28-4 a 26-5 

7. 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 práticas de oficina 

Trabalho Individual 

Aulas com utilização de computador 

Reunião com os grupos 

02-6 a 23-6 

  Feedback aos alunos 01-07   

III – Plano Didático 



 

 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de Desempenho 

1. Articular o conhecimento 

científico e tecnológico numa 

perspectiva interdisciplinar.  

 Independência nas pesquisas 

bibliográficas e de diversas 

mídias; 

 Seleção e organização das 

fontes de pesquisa; 

 Leituras e fichamentos dos 

textos selecionados; 

 Elaboração de material para 

pesquisas empíricas; 

 Exposição oral e escrita dos 

dados e informações 

pesquisados; 

 

 Fichamentos e 

Resenhas de textos 

selecionados para a 

pesquisa; 

(Individual) 

 Portfólio de 

materiais elaborados 

para pesquisas 

empíricas; (Duplas) 

 Apresentação em  

 Participação; 

 Cumprimento de Prazos; 

 Organização; 

 Clareza de Ideias (Oral e 

Escrita) 

 Organização de Ideias 

 Viabilidade 

 Coerência com a 

realidade 

 Senso Crítico 

 Cooperação 

 Interesse 

 Iniciativa 

 

Entrega do Portfólio de Materiais 

Elaborados para Pesquisas 

Empíricas conforme os seguintes 

critérios: 

 Dentro do prazo estipulado 

 Organizado 

 Dentro dos padrões das 

normas da ABNT. 

 Senso Crítico Viabilidade 

 Cooperação 

 Clareza de Ideias (Escrita) 

 

Fichamentos e Resenhas 

conforme os seguintes critérios: 

 Cumprimento de prazo 

 Organização de ideias 

 Senso crítico 

 

Apresentação em formato de feira. 

 Conforme os seguintes 

critérios: 

 Cumprimento de Prazo 

 Participação 

2. Definir fases de execução de 

projetos com base na natureza e na 

complexidade das atividades.  

 Independência nas pesquisas 

bibliográficas e de diversas 

mídias; 

 Seleção e organização das 

fontes de pesquisa; 

  

 Diário de Bordo 

 

 Participação; 

 Cumprimento de Prazos; 

 Organização; 

 Clareza de Ideias (Oral e 

Escrita) 

 Organização de Ideias 

 Viabilidade 

 Coerência com a 

realidade 

 Senso Crítico 

Entrega do diário de bordo 

conforme os seguintes critérios: 

 Dentro do prazo estipulado 

 Organizado 

 Dentro dos padrões das 

normas da ABNT. 

 Senso Crítico Viabilidade 

 Cooperação 

 Clareza de Ideias (Escrita) 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 Cooperação 

 Interesse 

 Iniciativa 

3. Correlacionar recursos 

necessários e planos de produção.  

 Leituras e fichamentos dos 

textos selecionados; 

 Elaboração de material para 

pesquisas empíricas; 

 Exposição oral e escrita dos 

dados e informações 

pesquisados; 

 

 Trabalho Escrito: 

TCC (Equipe) 

 Diário de Bordo 

 

 Participação; 

 Cumprimento de Prazos; 

 Organização; 

 Clareza de Ideias (Oral e 

Escrita) 

 Organização de Ideias 

 Viabilidade 

 Coerência com a 

realidade 

 Senso Crítico 

 Cooperação 

 Interesse 

 Iniciativa 

 

 Entrega do trabalho escrito 

conforme os seguintes 

critérios: 

 Cumprimento de Prazo 

 Participação 

 Entrega do diário de bordo 

devidamente preenchido 

 

4. Identificar fontes de recursos 

necessários para o 

desenvolvimento de projetos.  

 Independência nas pesquisas 

bibliográficas e de diversas 

mídias; 

 Seleção e organização das 

fontes de pesquisa; 

 Leituras e fichamentos dos 

textos selecionados; 

 Elaboração de material para 

pesquisas empíricas; 

 Exposição oral e escrita dos 

dados e informações 

pesquisados; 

 

 Fichamentos e 

Resenhas de textos 

selecionados para a 

pesquisa; 

(Individual) 

 Portfólio de 

materiais elaborados 

para pesquisas 

empíricas; (Duplas) 

 Apresentação em 

formato de feira: 

Apresentação do 

TCC (Equipe) 

 Trabalho Escrito: 

TCC (Equipe) 

 Diário de Bordo 

 Participação; 

 Cumprimento de Prazos; 

 Organização; 

 Clareza de Ideias (Oral e 

Escrita) 

 Organização de Ideias 

 Viabilidade 

 Coerência com a 

realidade 

 Senso Crítico 

 Cooperação 

 Interesse 

 Iniciativa 

 

Entrega do Portfólio de Materiais 

Elaborados para Pesquisas 

Empíricas conforme os seguintes 

critérios: 

 Dentro do prazo estipulado 

 Organizado 

 Dentro dos padrões das 

normas da ABNT. 

 Senso Crítico Viabilidade 

 Cooperação 

 Clareza de Ideias (Escrita) 

 

Fichamentos e Resenhas 

conforme os seguintes critérios: 

 Cumprimento de prazo 

 Organização de ideias 

 Senso crítico 



5. Analisar e acompanhar o 

desenvolvimento do cronograma 

físico-financeiro.  

 Seleção e organização das 

fontes de pesquisa; 

 Leituras e fichamentos dos 

textos selecionados; 

 Elaboração de material para 

pesquisas empíricas; 

 Exposição oral e escrita dos 

dados e informações 

pesquisados; 

 

 Fichamentos e 

Resenhas de textos 

selecionados para a 

pesquisa; 

(Individual) 

 Portfólio de 

materiais elaborados 

para pesquisas 

empíricas; (Duplas) 

 

 Participação; 

 Cumprimento de Prazos; 

 Organização; 

 Clareza de Ideias (Oral e 

Escrita) 

 Organização de Ideias 

 Viabilidade 

 Coerência com a 

realidade 

 Senso Crítico 

 Cooperação 

 Interesse 

 Iniciativa 

Entrega do Portfólio de Materiais 

Elaborados para Pesquisas 

Empíricas conforme os seguintes 

critérios: 

 Dentro do prazo estipulado 

 Organizado 

 Dentro dos padrões das 

normas da ABNT. 

 Senso Crítico Viabilidade 

 Cooperação 

 Clareza de Ideias (Escrita) 

 

 

6. Avaliar de forma quantitativa e 

qualitativa o desenvolvimento de 

projetos.  

 Independência nas pesquisas 

bibliográficas e de diversas 

mídias; 

 Seleção e organização das 

fontes de pesquisa; 

 Leituras e fichamentos dos 

textos selecionados; 

 Elaboração de material para 

pesquisas empíricas; 

 Exposição oral e escrita dos 

dados e informações 

pesquisados; 

 

 Fichamentos e 

Resenhas de textos 

selecionados para a 

pesquisa; 

(Individual) 

 Portfólio de 

materiais elaborados 

para pesquisas 

empíricas; (Duplas) 

 Diário de Bordo 

 

 Participação; 

 Cumprimento de Prazos; 

 Organização; 

 Clareza de Ideias (Oral e 

Escrita) 

 Organização de Ideias 

 Viabilidade 

 Coerência com a 

realidade 

 Senso Crítico 

 Cooperação 

 Interesse 

 Iniciativa 

 

Entrega do Portfólio de Materiais 

Elaborados para Pesquisas 

Empíricas conforme os seguintes 

critérios: 

 Dentro do prazo estipulado 

 Organizado 

 Dentro dos padrões das 

normas da ABNT. 

 Senso Crítico Viabilidade 

 Cooperação 

 Clareza de Ideias (Escrita) 

 

Fichamentos e Resenhas 

conforme os seguintes critérios: 

 Cumprimento de prazo 

 Organização de ideias 

 Senso crítico 

 

Entrega do diário de bordo 

7.Analisar metodologias de 

gestão da qualidade no contexto 

profissional.  

 Independência nas pesquisas 

bibliográficas e de diversas 

mídias; 

 Seleção e organização das 

fontes de pesquisa; 

 Leituras e fichamentos dos 

textos selecionados; 

 Apresentação em 

formato de feira: 

Apresentação do 

TCC (Equipe) 

 Trabalho Escrito: 

TCC (Equipe) 

 Diário de Bordo 

 

 Participação; 

 Cumprimento de Prazos; 

 Organização; 

 Clareza de Ideias (Oral e 

Escrita) 

 Organização de Ideias 

 Viabilidade 

Apresentação em formato de feira. 

 Conforme os seguintes 

critérios: 

 Cumprimento de Prazo 

 Participação 

 



 Elaboração de material para 

pesquisas empíricas; 

 Exposição oral e escrita dos 

dados e informações 

pesquisados; 

 

 Coerência com a 

realidade 

 Senso Crítico 

 Cooperação 

 Interesse 

 Iniciativa 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

Material elaborado pelo Centro Paula Souza 

 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese (trad. Gilson Cesar Cardoso de Sousa) São Paulo: 

Perspectiva, 2008, 21ªed. 

 

FERREIRA, Maria Nazareth. Alternativas Metodológicas para Produção Científica. São Paulo: 

CELAZZ-ECA/USP, 2006. 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ SISTEMA INTEGRADO DE 

BIBLIOTECAS. Normalização De Trabalhos Técnico-Científicos: Trabalhos Acadêmicos, 

Monografias de Graduação, Monografias De Pós-Graduação, Dissertações e Teses. Curitiba: 

2007. Disponível em http://www.biblioteca.pucpr.br/sibi/normas/normas.pdf 

 

PORTAL FILOSOFIA. Normas da ABNT para a Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. 

Toledo: Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Disponível em: 

http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/index.php?option=com_content&view=article&id

=119&Itemid=136 

 

NÚCLEO BÁSICO VOL.3 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TCC 

 

 
Recuperação Contínua: Reelaboração das atividades propostas após correção e comentário crítico 

das professoras que indicará as deficiências (normas da ABNT, atendimento da proposta da atividade 

etc.) encontradas no trabalho do(s) aluno(s) e as possibilidades de correção. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

http://www.biblioteca.pucpr.br/sibi/normas/normas.pdf
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=136
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=136


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

___________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 

___________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 

 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX – Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

O Plano de Trabalho Docente esta de acordo com o Plano de curso e com o calendário 

Escolar publicado por esta instituição de ensino. 

 

X– Parecer do coordenador de área 

 

___________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 


