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ETEC ANHANGUERA Código: 0262 Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Gestão Empresarial 

C. H. Semanal: 2,5 

Módulo: 1 

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

 
Atividade/Atribuições 

 

 IMPLANTAR A POLÍTICA DE SST  Acompanhar a implantação da política de SST. 

 Acompanhar as equipes multidisciplinares para avaliação.  Acompanhar ordem 
de serviço.  

 DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS NA ÁREA DE SST  Interagir com equipes 

multidisciplinares.  Disponibilizar material e recursos didáticos.  Difundir 

informações.  Utilizar métodos e técnicas de comunicação.  Participar dos 
programas de humanização do ambiente de trabalho. 

 PARTICIPAR DE PERÍCIAS E FISCALIZAÇÕES  Acompanhar processos nas 
diversas esferas judiciárias 

 DEMOSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  Demonstrar ética.  Trabalhar em 

equipe.  Demonstrar capacidade de discernimento.  Demonstrar visão sistêmica. 

 Demonstrar atitude proativa. 

 

 

Qualificação:  Sem Qualificação 
Técnica 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho 

Professor: Ms. Luciana Madureira 
Domingues  

 

 

Eixo Tecnológico: Segurança 
 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 Estabelecer relação entre o trabalho, a 
saúde e a segurança do trabalhador e 
compreender as interfaces com os 
demais setores da empresa.  

1.1 Aplicar procedimentos técnicos e 
administrativos na empresa.  

1 Liderança e empreendedorismo  
 

2 Identificar a estrutura organizacional das 
empresas.  

1.2 Utilizar estratégias que estimulem a 
organização social para a resolução de 
problemas relativos à saúde e 
segurança na empresa. 

2 Estrutura organizacional da empresa:  

 organograma  
 

3 Interpretar o Sistema de Gestão 
Empresarial e as possibilidades de 
certificação para a empresa. 

2.1  Representar o organograma da 
empresa e demais gráficos 
representativos.  

3 A empresa como uma organização 
sistêmica. 
 

4 Planejar e atuar profissionalmente 
respeitando os conceitos de gestão 
integrada na SST.  

2.2 Integrar o departamento de saúde e 
segurança do trabalho na estrutura 
empresarial.  

4 Classificação das empresas  
 

  3.1 Utilizar métodos e procedimentos para 
auxiliar a empresa nos processos de 
certificação.  

5 Etapas da ação administrativa  
 

  3.2 Verificar o desempenho do processo de 
trabalho atendendo aos requisitos das 
certificações.  

6 A empresa, o macroambiente e cultura 
organizacional.  
 

  4.1 Aplicar os conceitos de gestão 
integrada na SST 

7 A globalização e as mudanças nas 
empresas 
 

    8 O Departamento de Saúde e Segurança 
do Trabalho  
Métodos de planejamento empresarial  
 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular - Módulo1 



 

    9 Métodos de elaboração:  

 Cronogramas e fluxogramas  
 

    10 Lei das Licitações  
 

    11 Modelos de Gestão  
 

    12 Sistemas de Gestão Integrada  
 

    13 Gestão da Qualidade:  

 Ferramentas da qualidade;  

 ISO 9000:  

 Os objetivos, implantação, custo 
e benefícios.  

 

    14 Gestão do Meio Ambiente:  

 ISO 14000:  

 Implantação, custo e benefícios.  
 

    15 Gestão da Segurança e Saúde 
Ocupacional:  

 OHSAS 18000:  

 Política da SST, implantação e 
benefícios.  

 

    16 Gestão da Responsabilidade Social:  

 ISO 26000:  

 Definição e benefícios para 
todos os setores da sociedade  

 

    17 Gestão da Informação:  

 ISO 27001:  

 Confiabilidade e segurança  



 

 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

2.1. Representar o organograma da 
empresa e demais gráficos 
representativos.  
 

3 - A empresa como uma organização 
sistêmica. 
 
4 - Classificações das empresas. 
 
2 - Estrutura organizacional da 
empresa:  

 Organograma  
 

1. Apresentação das bases 
tecnológicas 

2. Aula expositiva e dialogada; 
3. Execução de atividades em classe 

para fixação da aprendizagem; 
 

10-2 a 24-2 

1.1 Aplicar procedimentos técnicos e 
administrativos na empresa.  
 

5 - Etapas da ação administrativa.  
 
6 - A empresa, o macroambiente e 
cultura organizacional.  
 
7 - A globalização e as mudanças nas 
empresas. 
 

1. Aula expositiva e dialogada; 
2. Execução de atividades em classe  
3. Dinâmica de grupo 

 

3-3 a 10-3 

3.1. Utilizar métodos e procedimentos 
para auxiliar a empresa nos processos 
de certificação.  
 
3.2. Verificar o desempenho do processo 
de trabalho atendendo aos requisitos das 
certificações.  
 

 
17 - Gestão da Responsabilidade Social:  

 ISO 26000:  
Definição e benefícios para todos os 
setores da sociedade 
 
15 - Gestão do Meio Ambiente:  

 ISO 14000:  
Implantação, custo e benefícios. 
 
 

1. Aula expositiva e dialogada; 
2. Execução de atividades em grupo; 
3. Estudos de caso 
4. Avaliação 

 

17-3 a 31-3 

II – Plano Didático 



2.1-Representar o organograma da 
empresa e demais gráficos 
representativos. 
 
4.1.  Aplicar os conceitos de gestão 
integrada na SST. 

 
9 - Métodos de planejamento 
empresarial. 
 
10 - Métodos de elaboração:  
Cronogramas e fluxogramas  
 
 
 
 
 

1. Aula expositiva e dialogada; 
2. Exercício dinâmico 
3. Mapa conceitual 

  

7-4 a 21-4 

3.1. Utilizar métodos e procedimentos 
para auxiliar a empresa nos processos 
de certificação.  
 
3.2. Verificar o desempenho do processo 
de trabalho atendendo aos requisitos das 
certificações.  
 

14 - Gestão da Qualidade:  

 Ferramentas da qualidade;  

 ISO 9000:  
Os objetivos, implantação, custo e 
benefícios. 
 

1. Aula expositiva e dialogada; 
2. Exercício dinâmico 
3. Mapa conceitual 

 

28-4 a 5-5 

2.2-Integrar o departamento de saúde e 
segurança do trabalho na estrutura 
empresarial.  
 
3.1. Utilizar métodos e procedimentos 
para auxiliar a empresa nos processos 
de certificação.  
 
3.2. Verificar o desempenho do processo 
de trabalho atendendo aos requisitos das 
certificações.  
 
1.2. Utilizar estratégias que estimulem a 
organização social para a resolução de 
problemas relativos à saúde e segurança 
na empresa. 
 

1 - Liderança e empreendedorismo  
 
8 - O Departamento de Saúde e 
Segurança do Trabalho. 
 
16 - Gestão da Segurança e Saúde 
Ocupacional:  

 OHSAS 18000:  
Política da SST, implantação e 
benefícios. 
 

1. Aula expositiva e dialogada; 
2. Estudo de Caso; 
3. Projeto, 

 
 

12-5 a 19-5 

1.1 Aplicar procedimentos técnicos e 
administrativos na empresa.  
 

12 - Modelos de Gestão  
 
11 - Leis das Licitações  

1. Palestra 
2. Discussão em sala 
3. Simulação 

 

26-5 a 9-6 



 

 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de Desempenho 

1.    Estabelecer relação entre 
o trabalho, a saúde e a 
segurança do trabalhador e 
compreender as interfaces 
com os demais setores da 
empresa.  

1.Execução de atividades de 
planejamento e organização 
dos recursos da empresa. 

Análise e interpretação 
de Case.  
Projeto em grupo – 
Simulação de criação 
de uma empresa na 
área segurança do 
trabalho. 
Avaliação escrita 
Avaliação do 
desempenho 
individual no trabalho 
em equipe. 

Domínio dos principais 
conceitos da 
Administração. 
Participação em 
dinâmicas, debates e 
diálogos em grupo. 
Organização no 
desenvolvimento das 
atividades propostas. 
Atitudes éticas. 
Atitudes que indiquem 
proatividade. 
Liderança 

Domínio dos conceitos, 
evidenciado nos resultados 
obtidos na execução das 
tarefas propostas. 

Posicionamento individual nos 
trabalhos em grupo. 

Correta observância de normas 
e procedimentos 
administrativos. 

Utilização satisfatória das 
ferramentas de planejamento e 
estratégias da empresa. 

2. Identificar a estrutura 
organizacional das empresas.  

2.Elaboração de 
organogramas e 
funcionogramas, bem como 
de fluxogramas dos processos 
da empresa.  

Projeto em grupo – 
Simulação de criação 
de uma empresa na 
área segurança do 
trabalho. 
Avaliação escrita 
Montagem de 
Organograma e 
fluxograma. 

Domínio dos principais 
conceitos da 
Administração. 
Participação em 
dinâmicas, debates e 
diálogos em grupo. 
Organização no 
desenvolvimento das 
atividades propostas. 

Domínio dos conceitos, 
evidenciado nos resultados 
obtidos na execução das 
tarefas propostas. 

Posicionamento individual nos 
trabalhos em grupo. 

3.1-Utilizar métodos e procedimentos 
para auxiliar a empresa nos processos 
de certificação. 
 
3.2. Verificar o desempenho do processo 
de trabalho atendendo aos requisitos das 
certificações.  
 

13 - Sistemas de Gestão Integrada  
 
18 - Gestão da Informação:  

 ISO 27001:  
Confiabilidade e segurança 
 

1. Aula expositiva e dialogada; 
2. Leitura compartilhada; 
3. Diálogos em pares; 
4. Atividade em classe 

16-6 a 30-6 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



Avaliação do 
desempenho 
individual no trabalho 
em equipe. 

Atitudes éticas. 
Atitudes que indiquem 
proatividade. 
Liderança 

Correta observância de normas 
e procedimentos 
administrativos. 

Utilização satisfatória das 
ferramentas de planejamento e 
estratégias da empresa. 

3.  Interpretar o Sistema de 
Gestão Empresarial e as 
possibilidades de certificação 
para a empresa. 

3.Aplicação de diretrizes, 
dados e informações contidas 
no planejamento estratégico, 
tático e operacional das 
empresas.  

Análise e interpretação 
de Case.  
Projeto em grupo – 
Simulação de criação 
de uma empresa na 
área segurança do 
trabalho. 
Avaliação escrita 
Avaliação do 
desempenho 
individual no trabalho 
em equipe. 

Domínio dos principais 
conceitos da 
Administração. 
Participação em 
dinâmicas, debates e 
diálogos em grupo. 
Organização no 
desenvolvimento das 
atividades propostas. 
Atitudes éticas. 
Atitudes que indiquem 
proatividade. 
Liderança 

Domínio dos conceitos, 
evidenciado nos resultados 
obtidos na execução das 
tarefas propostas. 

Posicionamento individual nos 
trabalhos em grupo. 

Correta observância de normas 
e procedimentos 
administrativos. 

Utilização satisfatória das 
ferramentas de planejamento e 
estratégias da empresa. 

4. Planejar e atuar 
profissionalmente respeitando 
os conceitos de gestão 
integrada na SST. 

1.Execução de atividades de 
planejamento e organização 
dos recursos da empresa. 
3.Aplicação de diretrizes, 
dados e informações contidas 
no planejamento estratégico, 
tático e operacional das 
empresas.  
 

Análise e interpretação 
de Case.  
Projeto em grupo – 
Simulação de criação 
de uma empresa na 
área segurança do 
trabalho. 
Avaliação escrita 
Avaliação do 
desempenho 
individual no trabalho 
em equipe. 

Domínio dos principais 
conceitos da 
Administração. 
Participação em 
dinâmicas, debates e 
diálogos em grupo. 
Organização no 
desenvolvimento das 
atividades propostas. 
Atitudes éticas. 
Atitudes que indiquem 
proatividade. 
Liderança 

Domínio dos conceitos, 
evidenciado nos resultados 
obtidos na execução das 
tarefas propostas. 

Posicionamento individual nos 
trabalhos em grupo. 

Correta observância de normas 
e procedimentos 
administrativos. 

Utilização satisfatória das 
ferramentas de planejamento e 
estratégias da empresa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
 APOSTILA DO PROFESSOR 

 CAMPOS,  Alexandre de;  BARSANO, Paulo Roberto.  Administração - Guia Prático e 
Didático. 1.ed. São Paulo: editora Érica, 2012. 272p. 
 

 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. 4. ed. São Paulo: Makron Books, 
1993.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração – Teoria, Processo e Prática. São Paulo: 4. Ed. 
ELSEVIER, 2006.  
 
 

 Materiais Complementares 
 

o Notas de Aula. 
o Pesquisa pela Internet. 
o Bibliografia da área. 
o Sites Relacionados ao assunto para Pesquisa 
o Aulas Expositivas de Pesquisa realizada. 

 

 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo (a) aluno(a), serão 
propostas atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; 
atividade em equipe) de recuperação contínua e paralela, adaptadas às 
dificuldades apresentadas. 

 A recuperação continua 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 paralela é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de 
aprendizagem não superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de uma 
orientação para o estudo paralelo às aulas regulares. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

O PTD acima está dentro dos padrões do curso de segurança do trabalho, e o cronograma de 

aulas está dentro do calendário escolar e dentro do plano de curso estabelecido pela Coordenação 

Pedagógica desta unidade. 

 

X– Parecer do coordenador de área 

 

______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 


