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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. 

 
 Controlar orçamentos e fluxos financeiros.  
 Analisar índices de produtividade  
 Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de 

planejamento empresarial.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

 
Competências 

 
Habilidades 

 
Bases Tecnológicas 

 
1. Planejar e identificar as principais 
demonstrações financeiras como 
instrumentos de tomada de decisões.  
2. Correlacionar os métodos de montagem 
do orçamento de pessoal, financeiro, 
administrativo, de materiais, patrimonial, de 
produção, de comercialização e demais 
metodologias para gerenciamento do 
orçamento  
3. Interpretar dados numéricos e factuais 
sobre atividades econômicas, obedecendo 
às instruções definidas em escala superior 
e classificá-las por natureza específica, no 
sentido de permitir sua inclusão, de forma 
adequada e eficaz, em plano orçamentário  
4. Correlacionar os pontos essenciais de 
uma política econômica e financeira e sua 
aplicação no planejamento  

 
 

 
1.1. Identificar os princípios financeiros e suas 
aplicações para a definição das políticas 
organizacionais.  
1.2. Elaborar cálculos e planilhas de controles.  
1.3. Identificar, como receitas e despesas, as 
operações de resultados nas organizações.  
1.4. Determinar índices para contribuir na 

administração dos principais ativos.  

2.1. Utilizar as principais demonstrações 
contábeis, como elementos de dados e 
informações para subsidiar decisões.  
2.2. Identificar e caracterizar o sistema, objetivos 
e amplitude do planejamento financeiro.  
3.1. Montar planilhas de despesas de pessoal, de 
investimentos, de vendas, de receitas e demais 
dados, de maneira a permitir, organizá-los para 
extrapolar as tendências e estimar posições 
futuras.  
3.2. Executar cálculos baseando-se em dados 
numéricos obtidos nas fontes externas ou internas 
da empresa, para a determinação de montantes a 
serem utilizados nos sistemas.  
4. Aplicar os conhecimentos de Economia nas 

organizações empresariais.  

 

 
1. Função Financeira nas Empresas:  
comportamento Financeiro da economia;  
administração do capital de giro (próprio e 
de terceiros);  
conceitos de receitas e despesas e 
demonstração de resultado  

 
2. Planejamento e Controle Financeiro  
 
3. Técnicas Orçamentárias:  
metodologia para a elaboração de 
orçamentos financeiros, quantitativos e 
outros;  
processos e fórmulas matemáticas para 
estruturar cálculos orçamentários;  
manuais operacionais orçamentários;  
principais demonstrações financeiras  
 
4. Introdução à Teoria Econômica – Lei da 
Escassez:  
macroeconomia: contabilidade nacional, 
componentes do consumos; Teoria 
Monetária e Sistema Financeiro (inflação, 
taxas de juros);  
microeconomia: agentes econômicos (Teoria 
das Empresas e Teoria do Consumidor)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Habilidade Bases Tecnológicas e Competências* Procedimento Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 
 
1.1. Identificar os princípios financeiros 
e suas aplicações para a definição das 
políticas organizacionais.  
1.2. Elaborar cálculos e planilhas de 
controles.  
1.3. Identificar, como receitas e 
despesas, as operações de resultados 
nas organizações.  
1.4. Determinar índices para contribuir na 

administração dos principais ativos.  

2.1. Utilizar as principais 
demonstrações contábeis, como 
elementos de dados e informações 
para subsidiar decisões.  
2.2. Identificar e caracterizar o sistema, 
objetivos e amplitude do planejamento 
financeiro.  
3.1. Montar planilhas de despesas de 
pessoal, de investimentos, de vendas, 
de receitas e demais dados, de 
maneira a permitir, organizá-los para 
extrapolar as tendências e estimar 
posições futuras.  
3.2. Executar cálculos baseando-se em 
dados numéricos obtidos nas fontes 
externas ou internas da empresa, para 
a determinação de montantes a serem 
utilizados nos sistemas.  
4. Aplicar os conhecimentos de Economia 

nas organizações empresariais.  
 

 

1. Função Financeira nas Empresas:  
comportamento Financeiro da economia;  
administração do capital de giro (próprio e de 
terceiros);  
conceitos de receitas e despesas e 
demonstração de resultado  

 
2. Planejamento e Controle Financeiro  
 
3. Técnicas Orçamentárias:  
metodologia para a elaboração de orçamentos 
financeiros, quantitativos e outros;  
processos e fórmulas matemáticas para 
estruturar cálculos orçamentários;  
manuais operacionais orçamentários;  
principais demonstrações financeiras  
 
4. Introdução à Teoria Econômica – Lei da 
Escassez:  
macroeconomia: contabilidade nacional, 
componentes do consumos; Teoria Monetária e 
Sistema Financeiro (inflação, taxas de juros);  
microeconomia: agentes econômicos (Teoria 
das Empresas e Teoria do Consumidor) . 
 

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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9,12,19,23,26/02  
2,5,9,12,16/03 

 
 
 
 

23,26,30/03 
2,6,9,13,16,23/04 

 
27,30/04 e 

01,04,11,14,18,21,25/
05 
 
 
 
 
 
 

28/05; 
1,8,11,15,18,22,25/06 

E 02/07 
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V – Procedimentos de Avaliação 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Planejar e identificar as 
principais demonstrações 
financeiras como instrumentos 
de tomada de decisões.  

 

 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 
 

 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões  

 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
precisão 
 
 

 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados 

 
2. Correlacionar os métodos 
de montagem do orçamento 
de pessoal, financeiro, 
administrativo, de materiais, 
patrimonial, de produção, de 
comercialização e demais 
metodologias para 
gerenciamento do orçamento  

 
 

 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 

 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões  

 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
precisão 
 
 

 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados 

 
3. Interpretar dados 
numéricos e factuais sobre 
atividades econômicas, 
obedecendo às instruções 
definidas em escala superior e 
classificá-las por natureza 
específica, no sentido de 
permitir sua inclusão, de 
forma adequada e eficaz, em 
plano orçamentário  
 
 

 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
Precisão 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados. 
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4. Correlacionar os pontos 
essenciais de uma política 
econômica e financeira e sua 
aplicação no planejamento  

 
 

 
 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões 

 
 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
precisão 
 
 
 
 

 
 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

          

Referencias: 

RReevviissttaass  TTééccnniiccaass  

 VOCE S/A 

 EXAME 

 INTERNET 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

         O processo de recuperação deverá ser  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): Coordenação de Curso 

                                       

Assinatura:                                                                                        Data: 01/04/15 

 

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. 

 

Assinatura:                                                                                        Data:       

 


