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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. 

 
 Estimular no aluno a capacidade de observação, planejamento e problematização, 

contextualização e interpretação da realidade, buscando soluções para os problemas 

concernentes a área de Marketing voltado a vendas de qualquer tipo; 

 Promover a criatividade, autonomia intelectual, pensamento crítico e a 

autoaprendizagem para a sistematização e/ou construção do conhecimento sustentada 

na relação teoria/prática; 

 Proporcionar ao aluno a capacidade de atender as demandas do mercado de trabalho da 

área de atuação; 

 Possibilitar a aquisição de competências, habilidades e conhecimentos relativos as 

Bases Tecnológicas previstas na estrutura curricular do curso; 

 Garantir aos estudantes as informações e conhecimentos necessários, mantendo-os 

atualizados com as tendências do momento.   
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

 
Competências 

 
Habilidades 

 
Bases Tecnológicas 

 
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.  

 

 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 

de fornecedores de serviços técnicos.  

 

Classificar os recursos necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

Utilizar de modo racional os recursos 

destinados ao projeto. 

 

Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 

projeto. 

 

Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 

Fluxogramas. 

 

Comunicar ideias de forma clara e objetiva 

por meio de textos e explanações orais. 

. 

 

Referencial teórico: pesquisa e 

compilação de dados, produções 

científicas etc. 

 

Construção de conceitos relativos ao 

tema do trabalho: definições, 

terminologia, simbologia etc. 

 

Definição dos procedimentos 

metodológicos 

• cronograma de atividades 

 fluxograma do processo 

 

Dimensionamento dos recursos 

necessários 

 

 

Identificação das fontes de recursos 

 

 

 

Elaboração dos dados de pesquisa: 

seleção, codificação e tabulação  

 

 

Análise dos dados: interpretação, 

explicação e especificação. 
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Técnicas para elaboração de relatórios, 

gráficos, histogramas. 

 

Sistemas de gerenciamento de projeto. 

 

Formatação de trabalhos acadêmicos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Habilidade 
Bases Tecnológicas e 

Competências* 
Procedimento Didáticos 

Cronograma / 
Dia e Mês 

 
Consultar catálogos e manuais de 

fabricantes e 

de fornecedores de serviços 

técnicos.  

 Classificar os recursos necessários 

para o 

desenvolvimento do projeto. 

Utilizar de modo racional os 

recursos destinados ao projeto. 

Redigir relatórios sobre o 

desenvolvimento do 

projeto. 

 Construir gráficos, planilhas, 

cronogramas e 

Fluxogramas. 

Comunicar idéias de forma clara e 

objetiva por meio de textos e 

explanações orais. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Referencial Teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc. 
2.Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia etc. 
3.Definição dos procedimentos 
metodológicos 
• cronograma de atividades 
 fluxograma do processo 
4.Dimensionamento dos recursos 
necessários 
5. Identificação das fontes de recursos  
6.Elaboração dos dados de pesquisa: 
seleção, codificação e tabulação  
7.Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação. 
8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas  
9.Sistema de gerenciamento de projetos 
10Formatação de trabalhos acadêmicos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aulas expositivo-dialogadas, procurando o 

professor transmitir com a máxima clareza e 

precisão as teorias e conceitos necessários para 

o aprendizado sobre as Bases Tecnológicas; 

utilizando apostilas, recursos audiovisuais e 

exercícios práticos, com o intuito de integrar a 

teoria com a prática a ser exercida no trabalho 

profissional. 

 

Execução de atividades em classe para fixação 

da aprendizagem integrando teoria e prática 

 

Trabalho em equipe onde cada aluno poderá 

demonstrar suas dificuldades, sendo auxiliado 

pelos colegas que tem maior facilidade de 

compreensão e pelo professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
11,25/02 

 
04,11/03 

 
 

12,25/03 
 
 

01,08/04 
 

15,22/04 
29/04,06/05 

13,20/05 
 

27/05,03/06 
10,17/06 

24/06,01/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

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

 

 

Estabelecer relações entre a 

parte e o todo 

Organizar  as informações. 

Expressar dúvidas, idéias e 

conclusões sobre os temas. 

 

 

 

Estudo de casos; 

Análise do Portfólio; 

Pesquisas. 

 

 

 

Aplicação de conceitos 

Relacionamento de 

conceitos 

Clareza, criticidade e  

precisão 

 

 

 

Apresentação das 

atividades propostas de 

acordo com os conceitos 

ministrados 

Resolve os exercícios 

utilizando os conceitos 

adquiridos com estratégias 

diversificadas 

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

 

Estabelecer relações entre a 

parte e o todo 

Organizar  as informações. 

Expressar dúvidas, idéias e 

conclusões sobre os temas. 

 

 

 

 

 

Estudo de casos; 

Análise do Portfólio; 

 

 

 

Aplicação de conceitos 

Relacionamento de 

conceitos 

Clareza, criticidade e  

precisão 

 

 

 

Apresentação das 

atividades propostas de 

acordo com os conceitos 

ministrados 

Resolve os exercícios 

utilizando os conceitos 

adquiridos com estratégias 

diversificadas 

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

 
 

 

Estabelecer relações entre a 

parte e o todo 

Organizar  as informações. 

Expressar dúvidas, idéias e 

conclusões sobre os temas. 

 

 

Estudo de casos; 

Análise do Portfólio; 

 

 

 

 

 

Aplicação de conceitos 

Relacionamento de 

conceitos 

Clareza, criticidade e  

precisão 

 

 

Apresentação das 

atividades propostas de 

acordo com os conceitos 

ministrados 

Resolve os exercícios 

utilizando os conceitos 
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 adquiridos com estratégias 

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

          

Bibliografia 
Apostila elaborada pelo professor 

RReevviissttaass  TTééccnniiccaass  

 VOCE S/A 

 EXAME 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 
         O processo de recuperação deverá ser  e contínuo: nos momentos em que forem detectadas 

lacunas de aprendizagem, serão propostas novas estratégias de trabalho par que os alunos possam 

adquirir as competências almejadas. Assim, a recuperação deverá ser imediata à identificação de 

uma falha, para sanar as dificuldades dos alunos de forma a não comprometer o processo de 

ensino-aprendizagem. 

         Compreenderá atividades diversas, como pesquisa, estudos dirigidos, lista de exercícios, 

elaboração de síntese / resumo, avaliações escritas e estudos de casos sempre com o 

acompanhamento e orientação do professor. 

 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Silvia R. M. Santos 

                                       

Assinatura:                                                                                        Data: 10/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Analisando o Plano de Trabalho Docente, entende-se que o mesmo está adequado a 
Missão e ao Plano Escolar da ETEC MAM. Verifica-se ainda, que o mesmo atende ao 
perfil esperado e ao desenvolvimento das competências do Currículo de Administração. 

Nome do coordenador(a): Silvia Regina Martins  

Assinatura:                                                                                        Data:       

 


