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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. 

 
 Verificar e acompanhar perícias e fiscalizações. 
 Elaborar normas e procedimentos para um trabalho sadio e seguro, e conscientizar os 

envolvidos. 
 Organizar, orientar e acompanhar o funcionamento das comissões internas de prevenção de 

acidentes – CIPA, existentes na empresa, atuando na identificação de riscos em cada área 
específica. 

 Identificar necessidade de sinalização nos ambientes de trabalho e propor a adoção da 
mesma. 

 Verificar e examinar as características mínimas dos equipamentos, inspecionando-os 
regularmente e cuidando dos requisitos de manutenção. 

 Programar e executar planos de proteção à saúde dos empregados. 
 Verificar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos. 

 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 
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Atividades 
 ELABORAR E PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE SST 
 Analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho 
 Mostrar o impacto econômico de implantação da política 
 Negociar a aplicabilidade da política  
 Planejar a política de saúde e segurança do trabalho 
 Identificar a política administrativa da instituição 
 Diagnosticar condições gerais da área de SST 
 Avaliar e comparar os referenciais da política a ser implantada 
 IMPLANTAR A POLÍTICA DE SST 
 Estabelecer programas, projetos e procedimentos de melhoria  
 Implantar procedimentos técnicos e administrativos 
 Emitir ordem de serviço 
 REALIZAR AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO NA ÁREA DE SST 
 Avaliar as atividades da organização versus os programas oficiais de SST e outros  
 Verificar implementação de ações preventivas e corretivas 
 Avaliar o desempenho do sistema 
 Avaliar o ambiente de trabalho 
 Adequar a política de SST às disposições legais 
 IDENTIFICAR VARIÁVEIS DE CONTROLE DE DOENÇAS, ACIDENTES, QUALIDADE DE 

VIDA E MEIO AMBIENTE 
 Utilizar metodologia científica para avaliação 
 Realizar inspeção 
 Realizar análise preliminar de risco 
 Emitir parecer técnico 
 PARTICIPAR DA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS E PROCESSOS DE TRABALHO 
 Estabelecer formas de controle dos riscos associados 
 GERENCIAR DOCUMENTAÇÃO DE SST 
 Elaborar normas de procedimentos técnicos e administrativos 
 Gerar relatórios de resultados 
 Revisar documentação de SST 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO                                                                                Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 

 
02 

 
 

 
03 

 
 

 
04 

 
 
05 

 
 
 
06 

 
 

 

Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva interdisciplinar 

 
Correlacionar  recursos necessários e 
plano de produção. 

 
 
Identificar fontes de recursos necessários para 
o desenvolvimento de projetos. 

 
 
Analisar e acompanhar o desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 

 
Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos. 

 
 
Analisar metodologias de gestão da qualidade 
no contexto profissional. 

01 
 
 
 

02 
 
 
 

03 
 
 
 

04 
 
 
 
 

05 
 
 
 06 

 
 
 07 
 

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. 

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

01 
 

 
02 

 
 
 

03 
 
 

 
04 

 
 
 

05 
 
 

06 
 

 
07 

 
 
 
 

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. 
 
Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas. 

 Sistemas de gerenciamento de projeto. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: DESENVOLVI DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO                                                       MÓDULO III 
  

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Consultar catálogos e 

Manuais de fabricantes e de 

fornecedores de serviços 

técnicos. 

 

Referencial teórico: pesquisa e 

compilação de dados, 

produções científicas etc. 
 
 
 
Construção de conceitos relativos 
ao tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia etc. 
 

 Trabalho em equipe 

 Pesquisa na internet (sites de artigos científicos)  

 Aula expositiva e dialogada 
 

 
 
 
 

    09/02/2015 a 
30/03/2015 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 

 
 

3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao 
projeto. 

Definição dos procedimentos 
metodológicos 

• Cronograma de atividades 

• Fluxograma do processo 

 

Dimensionamento dos recursos 

necessários 

 

Identificação das fontes de 

recursos 

 Trabalho em grupo 

 Pesquisa na internet  
    ( sites de artigos científicos)  

 Aula expositiva e dialogada 

 
06/04/2015 a 13/04/2015 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 

Elaboração dos dados de 

pesquisa: seleção, codificação e 

tabulação. 

 Aula expositiva e dialogada 

 Digitação em Word (Execução de prática em 
laboratório de informática) 

 Apresentação final do TCC 

 
20/04/2015 a 01/06/2015 

 
 
 

13/04/2015 a 22/06/2015 

5. Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas 

 

Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação. 
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6. Comunicar ideias de 
forma clara e objetiva por meio 
de textos e explanações orais. 

Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação. 

7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação. 

Técnicas para elaboração de  
relatórios, gráficos, histogramas.  
 
 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO                                                          Módulo: III 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento (s) e 
procedimentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 

1. Articular o conhecimento 

científico e tecnológico numa 

perspectiva interdisciplinar. 

Comunicar idéias de forma clara e 
objetiva por meio de textos e 
explanações orais; 
 
 
Registrar dados e informações 

 
 

 

 Análise crítica e 
reflexiva de texto 

 
 

 Clareza de idéias; 

 Argumentação consistente; 

 Adequação das fontes de 
informação; 

 Objetividade 

 
 
 
 
 
 
 
Apresentação das 
atividades propostas no 
prazo determinado e 
contendo os critérios 
pré - estabelecidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Correlacionar  recursos 
necessários e planos de 
produção. 
 

Consultar catálogos e manuais de 
fabricantes e de fornecedores de 
serviços técnicos, de acordo com as 
normas e conceitos de Gestão da 
Qualidade. 

 

 Apresentação de 
resultados de pesquisa 
bibliográfica 

 Pertinência das informações 

 Objetividade 

 Atendimento as regras 

 Rigor científico 

 
 
 
3. Identificar fontes de 
recursos necessários para o desenvolvimento de projetos. 

 
Classificar os recursos necessários 
para o desenvolvimento do projeto; 
 
Aplicar critérios de qualidade e de 
produtividade no desenvolvimento do 
projeto; 

 
 
 

 Relatório de visita 
técnica, 

 

 Organização dos itens, 
partes e materiais; 

 Pertinência das 
informações; 

 Cumprimento das tarefas 
individuais; 

 Relacionamento de 
conceitos 

 Atendimento as regra 
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4. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 
 
 
 

Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto, utilizando 
técnicas de problematização.  
 
Construir gráficos, planilhas e 
fluxogramas; 

 
 
 

 Execução de prática em 
laboratório 

 
 

 

 Organização dos itens, 
partes e materiais; 

 Relacionamento de 
conceitos; 

 Precisão na utilização das 
técnicas  

 
 
 
 
 
Execução das técnicas 
desenvolvidas em 
laboratório de 
informática e 
apresentar interesse 
nas aulas de 
laboratório, bem como 
a entrega das 
atividades propostas no 
prazo determinado e 
contendo os critérios 
pré - estabelecidos.  

5. Avaliar de forma 
quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos 
 
 
 

Comunicar idéias de forma clara e 
objetiva por meio de textos e 
explanações orais; 

 
 
 
 

 

 Seminário 
  (apresentação parcial) 

 Digitação e formatação 
do TCC 

 
 
 

 Clareza de idéias; 

 Comunicabilidade 

 Adequação das fontes de 
informações 

 Rigor cientifico  

 
 
6. Analisar metodologias de 
gestão da qualidade no 
contexto profissional. 
 

Redigir projetos de pesquisa técnica e 
científica, com coerência e 
consistência teórico- metodológica, de 
acordo com a estrutura formal e com 
as normas de padronização 
estabelecidas. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila elaborada pelo professor  

Apostila CETEC " Trabalho de Conclusão de Curso - TCC" 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A recuperação será continua com atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse e 
paralela ao longo do semestre, com grupos de estudo em períodos diversos, com orientação do professor. 
Sempre que o docente diagnosticar alunos com conteúdo em defasagem será retomado com a utilização 
de procedimentos didáticos diversificados para facilitar a aprendizagem do mesmo e novo instrumento de 
avaliação serão utilizados até que o aluno tenha suprido à falha no rendimento e possa dar continuidade à 
aprendizagem. Após o conselho de classe intermediário o Professor dará ciência ao aluno com 
rendimento insatisfatório (menção R e I) através de ficha de acompanhamento de recuperação, que ficará 
anexada no Diário de Classe. 
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas. 
Plano de estudo com sugestão de leituras. 
Elaboração de pesquisa e trabalhos escritos. 
Apresentação de relatório. 

 
 
 
VII –Outras Observações / Informações 
 

  
1- Parcerias: 

   - Prefeitura Municipal de Garça, Patrulha Juvenil, RCG, Acordo de estágios: Hospital São Lucas, ECP, RGC,  
     Participação das SIPATs, das empresas: RCG, Motil, ECP, Escola Agrícola. 
   - Softwares:Portal Click Idéia. 
   - Outros  
      
2- Projetos: 

- Projeto Interdisciplinar sobre o uso racional da agua, da energia elétrica, e da prevenção da Dengue na escola. 
- Campanhas de arrecadação para instituições, “trote solidário” 
- Metodologia CANVAS 
- Projeto 5S 
- Projeto sobre o Mapa de Risco da etec 
- Projeto sobre o PPRA da etec 
- Evacuação do Prédio 
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VIII – Identificação: 

Nome do professor: Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o presente 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE, entende que o mesmo está em alinhamento com o Plano do Curso 

Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as orientações e aos critérios 

estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza, Coordenação Pedagógica e 

desta Coordenação de área, e está de acordo com a proposta educacional. 

 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015        

 
 
 

 


