
 

 

 

Ensino Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
  

ETEC ANHANQUERA Código:  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Planejamento do trabalho de 
conclusão de curso 

C. H. Semanal: 2,5 

Módulo: 2 

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

 
Atividade/Atribuições 

 

 Trabalhar em equipe. 

 Demonstrar capacidade de discernimento. 

 Demonstrar visão sistêmica. 

 Demonstrar atitude proativa. 

 Disponibilizar material e recursos didáticos. 

 Utilizar métodos e técnicas de pesquisa. 

 

Qualificação:  Auxiliar técnico em 
segurança do trabalho 

 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho 

Professor: Eduardo Moreno de Paula 

 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

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

 

 

1.1 

Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional. 

 

1. Estudo do cenário da área 
profissional: Características do setor:  
 

1.1 Características do setor:  
  
 

1.1.1 Macro e microrregiões 

1.1.2 Avanços tecnológicos 

1.1.3 Ciclo de vida do setor 

1.1.4 Demandas e tendências futuras da 
área profissional; 

1.1.5 Identificação de lacunas (demandas 
não atendidas plenamente) e de 
situações-problema do setor 

2.    
Identificação e definição de temas 
para o TCC: 
 

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

1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre 
o objeto em estudo.  

 

2.1 Análise das propostas de temas 
segundo os critérios: 

2.1.1 Pertinência; 

2.1.2 Relevância; 

2.1.3 Viabilidade; 
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1.3 
Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos. 

3. Definição do cronograma de trabalho 

 

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 Registrar as etapas do trabalho.  
 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

1.1. Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional. 

1. Estudo do cenário da área 
profissional:  
1.1 Características do setor:  
1.2 Macro e microrregiões  
1.3 Avanços tecnológicos;  
1.4 Ciclo de vida do setor;  
1.5 Demandas e tendências futuras da 

área profissional;  
1.6 Identificação de lacunas (demandas 
não atendidas plenamente) e de 
situações-problema do setor 

1. Aula expositiva e dialogada. 
2. Simulação de situações. 
3. Textos para leitura e discussão. 
4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 
Seminários. 

05/02 a 25/02   

1.2. Identificar fontes de pesquisa sobre 

o objeto em estudo. 

2. Identificação e definição de temas 
para o TCC:  
Análise das propostas de temas 
segundo os critérios:  
2.1 Pertinência;  
2.2 Relevância;  
2.3 Viabilidade  
 

1. Aula expositiva e dialogada. 
2. Simulação de situações. 
3. Textos para leitura e discussão. 
4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 
 

05/03 a 26/03   

 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos.  
 

 

3. Definição do cronograma de trabalho. 
 

1. Aula expositiva e dialogada. 
2. Simulação de situações. 
3. Textos para leitura e discussão. 
4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 
 

02/04 a 29/04   

1.4. Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas, de forma criteriosa e 
explicitada. 

 

4. Técnicas de pesquisa: documentação 
indireta:  
4.1 Pesquisa documental;  
4.2 Pesquisa bibliográfica técnicas de 

1. Aula expositiva e dialogada. 
2. Simulação de situações. 
3. Textos para leitura e discussão. 
4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

07/05 a 28/05   

II – Plano Didático 



 

  

Fichamento de obras técnicas e 
científicas;  

Documentação direta:  
4.3 Pesquisa de campo;  
4.4 Pesquisa de laboratório;  
4.5 Observação;  
4.6 Entrevista;  
4.7 Questionário  
4.8 Técnicas de estruturação de 

instrumentos de pesquisa de campo:  
4.9 Questionários;  
4.10 Entrevistas;  
4.11 Formulários etc. 
 

 

 
1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de 
campo.   5. Problematização  

 1. Aula expositiva e dialogada. 

2. Simulação de situações. 

3. Textos para leitura e discussão. 

4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

 

04/06 a 18/06 

2.1 Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto.  

2.2 Registrar as etapas do trabalho.  
6. Construção de hipóteses. 
 

2.3 Organizar os dados obtidos na forma 
de textos, planilhas, gráficos e 
esquemas. 

7. Objetivos:  
7.1 Geral e específicos (Para quê?  

e Para quem?)  
  

8. Justificativa (Por quê?) 



 

 

 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas 
empíricas e bibliográficas. 

 

 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) 

 Seminário com 
Apresentação em 
PPT: 
Apresentação da 
Proposta do 
Projeto de TCC 
(Equipe) 

 Trabalho Escrito: 
Proposta de TCC 
(Equipe) 

 

 

 Participação; 

 Cumprimento de Prazos; 

 Organização; 

 Clareza de Ideias (Oral e 
Escrita) 

 Organização de Ideias 

 Viabilidade 

 Coerência com a 
realidade 

 Senso Crítico 

 Cooperação 
Interesse 

Entrega do trabalho escrito 
conforme os seguintes critérios: 

 Dentro do prazo 
estipulado 

 Organizado 

 Dentro dos padrões das 
normas da ABNT. 

 Senso Crítico Viabilidade 

 Cooperação 

 Clareza de Ideias 
(Escrita) 

 

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

Fichamentos e Resenhas 
conforme os seguintes critérios: 

 Cumprimento de prazo 

 Organização de ideias 

Senso crítico 

Seminário com Apresentação em 
PPT. 

 Conforme os seguintes 
critérios: 

Cumprimento de Prazo 
Clareza 
Objetividade 

  

 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
1. Pesquisas em bibliotecas. 
2. Pesquisas direcionadas na internet. 
3. Recursos audios-visuais 
4. Laboratório de Segurança do Trabalho. 

Recuperação contínua – será realizada no momento em que os alunos apresentarem 
dificuldades e paralela ao longo do curso por meio de atividades variadas. Os alunos que 
apresentarem algum tipo de dificuldade, no decorrer do curso, receberão orientações do 
professor com vista a superação das dificuldades. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

Eduardo Moreno de Paula______________________________________________  Data 05/03/2015 

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 05/03/2015 


