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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. 

 Implementar políticas de desenvolvimento e retenção de talentos.  

 Reconhecer a importância do Gestor de Recursos Humanos. 

 Conhecer os mais recentes métodos de remuneração 

 Identificar conceitos e as melhores práticas de higiene, Segurança e 
qualidade de vida no trabalho.NR5 e NR9.  

 Aplicar técnicas de Seleção de Pessoal. 

 Calcular custos de absenteísmo, rotatividade (turnover), folha, Impostos. 

 Conhecer as dez grandes áreas de indicadores de gestão  do Capital 
Humano. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:      GESTÃO DE PESSOAS III                                                                                                  Módulo: 3º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Implementar políticas de 
desenvolvimento e retenção de talentos. 
 
Reconhecer a importância do Gestor de 
Recursos Humanos para manutenção da 
higiene segurança e qualidades de vida 
no trabalho. 
 
Gerenciar o processo  de avaliação de 
desempenho. 
 

Compreender a influência das 
tendências na gestão de pessoas. 
 
Detectar o alinhamento necessário para 
a gestão do Capital Humano no 
contexto Organizacional. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar possibilidades de 
desenvolvimento de Pessoal. 
-Desenvolver ações que possibilitem 
aplicação de métodos de 
desenvolvimento de pessoas no cargo 
atual e fora do cargo. 
-Desenvolver ações e políticas de 
retenção de talentos. 
-Conhecer a aplicação de um 
programa de relações com o 
empregado. 
 
Definir o papel do gestor de recursos 
humanos para a higiene, segurança e 
qualidade de vida no trabalho. 
-Identificar os aspectos do ambiente 
físico e psicológico de trabalho. 
-Aplicar os princípios da  ergonomia no 
ambiente de trabalho. 
-Indicar as etapas do programa de 
saúde ocupacional . 
-Identificar a importância da 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Métodos de desenvolvimento de 
pessoas no cargo atual: rotação de 
cargos, posição de  assessoria, 
aprendizagem prática,atribuição de 
comissões, participação em cursos  
e seminários externos, treinamento – 
outdoor – fora da empresa. 
Estudos de casos, Jogos de 
empresas , management games ou 
business games. 
-coaching 
Programa de relações com o 
empregado:- comunicações; 
cooperação; proteção; assistência; 
disciplina e conflito; processo de 
reconhecimento de desempenho e 
empenho. 
Conceito de avaliação de 
desempenho humano. Conceito e a 
importância do feedback. 
Principais conceitos e as melhores 
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Comunicação de Acidente de Trabalho 
e sua validade. 
-Identificar a qualidade de vida no 
trabalho como competência estratégia. 
3—Interpretar o processo de avaliação 
de desempenho e suas 
potencialidades. 
-Conhecer métodos tradicionais de 
avaliação de desempenho. 
-Conhecer métodos modernos de 
avaliação de  desempenho. E 
demonstrar as características. 
-Analisar as informações contidas na 
entrevista de d4esligamento. 
 
4—Identificar a diferença entre 
downsizing e rightsizing. 
-Interpretar a atuação do mentoring e 
do coach para a criação de valor. 
 
5—Compreender  a necessidade de 
aperfeiçoamento e inovação na 
gestão de pessoas. 
-Utilizar instrumentos de medições 
para aspectos intangíveis que 
agregam valor  a produtos e 
serviços. 
--Conhecer as grandes áreas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

práticas de higiene , segurança e 
qualidade de vida no trabalho: 
Legislação sobre Saúde e 
Segurança do Trabalho; riscos 
ambientais; prevenção de acidentes; 
acidente de trabalho; Abertura da 
CAT; Auxilio Doença; Ambiente físico 
de trabalho: NR9 – NR7 NR5. 
Definições para a área de gestão de 
pessoas;-downsizing; rightsizing; 
empowerment; outsourcing; 
benchmarking; coaches.- 
-Responsabilidade Social.   
 
Desafios na gestão de recursos 
humanos: 
Capitais formadores de ativos 
intangíveis; 
Capital humano; capital de 
relacionamentos; estrutura de RH; 
remuneração; benefícios; 
absenteísmo e rotatividade; 
recrutamento e seleção; 
-saúde ocupacional; 
-relações trabalhistas; 
Perfil da força de trabalho. 
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indicadores de gestão do Capital 
Humano. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  GESTÂO DE PESSOAS III        Módulo: 3º 
 

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimento Didáticos Cronograma / 
Dia e Mês 

1- Verificar 
possibilidades de 
desenvolvimento 
de pessoal. 

-Identificar a 
importância da 
comunicação.  
Conhecer a aplicação 
de um programa de 
relações com o 
empregado. 
2- Definir o papel do 

gestor de recursos 
humanos para a 
higiene , 
segurança e 
qualidade de vida 
no trabalho.-Aplicar 
os princípios da 
Ergonomia no 
ambiente de 
trabalho.-Identificar 
a importância da 
Comunicação de 

1-Métodos de desenvolvimento de pessoas 
no cargo atual: 
Rotação de cargos, posição de assessoria; 
aprendiz prática; atribuição de comissões; 
participação em cursos e seminários 
externos; estudo de casos; jogos de 
empresas – management games ou 
business games; 
- coaching. 
2-Programa de relações com o empregado: 
Comunicações; cooperação; proteção; 
assistência; disciplina e conflito; processo 
de reconhecimento de desempenho e 
empenho, práticas de reconhecimento e 
recompensa. 
 
3-Principais conceitos e as melhores 
práticas de higiene, segurança e qualidade 
de vida no trabalho: 
Legislação sobre Saúde e Segurança do 
Trabalho; riscos ambientais; prevenção de 
acidentes; acidente de trabalho; abertura da 
CAT; auxilio  Doença; ambiente fisisco do 
trabalho NR9; NR5 ; EPIs e EPCs 
-Equilibrio pessoal: trabalho, estresse e o 

Aulas  expositivo-dialogadas,  procurando  
o  professor transmitir com a máxima 
clareza e precisão as teorias e  conceitos  
necessários  para  a  soma  do  seu 
aprendizado sobre as Bases Tecnológicas.  
 
Revisão:  Antes  de  iniciar  um  novo  
conteúdo  é  feita uma  retomada  para  que  
o  aluno  reforce  os conhecimentos 
adquiridos. 
  
Execução  de  atividades  em  classe  para  
fixação  de 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  
também pelo professor.  
 
Pesquisas e apresentações de trabalho 
elaborado por alunos.  
 
Recepção aos alunos do I ciclo com trote 
solidário/março/2015  

09/02/2015 
 a 04/03/2015 
 
 

 
 
11/03/2015 a 
15/04/2015 
 
 
 
 
 
 
22/04/2015 a 
20/05/2015 

 

 

27/05/2015 a 

07/07/2015 
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Acidente de 
trabalho e sua 
validade. 

3- Identificar as 
aplicações e 
técnicas da 
avaliação de 
desempenho. 
Analisar as 
informações 
contidas na 
entrevista de 
desligamento. 

4- Identificar a 
diferença entre 
downsizing e 
rightsizing- --
Interpretar a 
atuação do 
mentoring e do 
coach. 

5- Compreender a 
necessidades de 
aperfeiçoamento e 
inovação na gestão de 
pessoas. Conhecer as 
grandes áreas de 
indicadores de gestão 
do capital humano. 

desemprego. 
4-Definições para a área de gestão de 
pessoas; de desempenho humano; conceito 
e a importância do feedback; entrevista de 
desligamento. 
Definiçoes para a área de gestão de 
pessoas: 
Downsizing; rightsizing; empowerment; 
benchmarking; mentoring; coaches; gestão 
do conhecimento. 
-Responsabilidade Social. 
 
5—Desafios na gestão de recursos 
humanos: 
-Balanced Scoecard e capitais formadores 
de ativos intangíveis: 
Capital humano; 
Capital de relacionamento. 
Indicadores de desempenho em recursos 
Humanos; 
Eficácia Organizacional; 
Recrutamento e Seleção; saúde 
ocupacional 
Relações trabalhista; 
Perfil da força de trabalho.  

  
   
TCC- Apresentação -2015 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Gestão de Pessoas III       Módulo: 3º 
 

Competência 
 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1-Interpretar políticas de 
desenvolvimento e 
retenção de talentos. 
 
2-Reconhecer a 
importância do Gestor de 
Recursos Humanos para 
manutenção da higiene , 
segurança e qualidade de 
vida no trabalho. 
 
3-Gerenciar o processo 
de avaliação de 
desempenho. 
 
4-Compreender a 
influência das tendências 
na gestão de pessoas. 
 

5-Detectar o alinhamento 
necessário para a gestão 
do capital humano no 
contexto Organizacional. 

Identificar a s Leis 
trabalhistas e 
previdenciárias 
acompanhando as 
modificações.  
  
Compreender o papel de 
Gestor de Recursos 
Humanos para higiene, 
segurança e qualidade de 
vida no trabalho.  
Aplicar a CAT, as NRS 5 e 9 
Identificar a diferença entre 
downsizing e rightsizing 
  
Compreender  a 
necessidade de 
aperfeiçoamento e inovação 
na gestão de pessoas. 
 
Identificar as grandes áreas 
de indicadores de gestão do 
capital humano. 

Avaliação  escrita  
envolvendo:  Pesquisa  e  
apresentação  
oral/questões  a  serem  
resolvidas em equipe.  
 
Trabalho de pesquisa;  
Observação  direta  do  
desempenho do aluno.  
  
Trabalho em equipe.  
Relatório oral ou escrito;  
Trabalho de pesquisa;  
Observação  direta  do  
desempenho do aluno.  
  
Avaliação escrita  
envolvendo: pesquisa e  
apresentação oral/  
questões a serem  
resolvidas em equipe para 
auxiliar os alunos com 
menor aproveitamento do 
desempenho. 
 

 
Serão analisadas: uso  
correto  dos termos 
técnicos,  coerência e 
precisão.  
 
Utilizar  elementos  e 
conhecimentos das demais 
disciplinas.  
 
Estabelecer relações  entre 
a parte e o todo.  
  
 
Clareza, precisão  e  
rapidez  de raciocínio.  
 
Uso correto da aprendizagem 

na área de Recursos Humanos  

 
 

 
Apresentação  das  
atividades  propostas  tanto  
individualmente  como  em  
equipe.  
  
Resolver as questões  
utilizando os conceitos  
adquiridos e com  
estratégias diversificadas.  
  
Elabora, organiza tempo,  
montagem, precisão e  
conclusão. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Sites da Internet.  
 Uso de equipamento Multimídia.  
 Textos extraídos das revistas: VEJA, VOCE S/A e EPOCA  
 Apostila SENAC  

 Livros- Gestão de Pessoas ou Ingestão. 
Recursos Humanos : fundamentos e processos-José de Oliveira Franco.  
       ATIVIDADES  
 Principios da Administração – Adalberto Chiavenatto.        
       Apresentação do TCC DO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO/2015  
       PROJETO –JORNAL ON LINE 
 

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

 
A recuperação será imediata a falha para sanar as dificuldades dos alunos. Haverá  
atividades diversas como: atividade prática, pesquisas, listas de exercícios, elaboração  
de síntese/resumo, avaliações escritas e estudo de casos sempre com 
acompanhamento e orientação. São ações didático-pedagógicas organizadas para 
atender aos alunos com defasagem de aprendizagem.  
 

 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Leni Marta Garbulho Nunes 

Assinatura:                                                                                        Data:10/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Analisando os Planos, entende-se que o mesmo está adequado a Missão e ao Plano 
Escolar na Etec Mam, verifica-se ainda que o mesmo atende ao perfil esperado  e ao 
desenvolvimento das competências do Curriculum de Administração. 

Nome do coordenador(a): Silvia Regina Martins dos Santos 

Assinatura:                                                                                        Data: 10/02/2015       
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