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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. 

 
 Desenvolver declarações institucionais.  

 Planejar a redução de custos e de impactos ambientais.  

 Auxiliar na definição de formas de comunicação institucional.  

 Determinar meios de humanização dos processos de gestão empresarial.  

 Identificar as características de comunicação em massa.  

 Propor ações de logística reversa para agregar valor ao produto e/ ou serviço.  

 Efetuar planejamento de Marketing com abordagem de sustentabilidade.  

 Utilizar o Marketing para promover a imagem corporativa sustentável.  

  

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Marketing Institucional                                                                               Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 
 

 
 
2 
 
 

 

 
3 
 
 
 
 
 

 
 
4 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Contextualizar as diferenças entre a 
Comunicação Institucional e a 

Comunicação Publicitária. 
 
Analisar os planejamentos e os 
componentes mercadológicos. 
 

 

 
Analisar o posicionamento da imagem da 
marca no mercado. 
 
 
 
 

 
 
Identificar os princípios do Endomarketing 
e sua dimensão estratégica para a gestão 

empresarial. 
 
 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 

2 
 
 

 
 
3.1 

 
 
3.2 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Definir os tipos e forma de comunicação com o 
ambiente externo. 
 
 

Colaborar na criação e desenvolvimento das 
declarações institucionais visão, missão, valores 
de uma empresa. 

 
 
Definir posicionamento da imagem da marca ou 

empresa. 
 
Avaliar a percepção do posicionamento da marca 
no mercado. 
 
 
 

Identificar a importância do público interno e a 
humanização dos processos de gestão 

empresarial. 
 
 
 
 

 
 

 
1 
 
 
 

2 
 
 

 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
A Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária: 

 Formas e diferenças 
 

Declarações Institucionais: 
 Missão; 
 Visão; 

 Valores e princípios 
 
Imagem e Identidade Corporativa: 

 Construção e gerenciamento de 
marcas (branding): 

o Memórias institucional 
 Posicionamento e força da marca; 
 Identidade corporativa 

 
 

Endomarketing e Programas de Incentivo: 
 Princípios do Endomarketing e sua 

dimensão estratégica para a Gestão 
de Unidades de Informação; 

 A importância do público interno e a 
humanização dos processos de 
gestão; 

 Instrumentos e programas de 
implantação do Endomarketing 
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5 
 

 
 
 
 
 

 
6 

 

 
 
 

Elaborar plano de comunicação para 
diferentes mídias. 

 
 
 
 
 

 
Avaliar, do ponto de vista socioambiental, 
áreas fronteiras de desenvolvimento 
sustentável e da responsabilidade social.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1 
 

 
5.2 
 
 
 

 
6.1 
 
 
6.2 

 
 
 
 
 

 
 
 

Identificar as principais características dos 
principais meios de comunicação de massa. 

 
Definir os meios de comunicação e formação de 
opinião pública. 
 
 

 
Planejar o marketing das empresas preservando 
e respeitando as leis ambientais. 
 

Identificar a importância da responsabilidade 
social para a imagem corporativa. 

 

 
 
 

5 
 

 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 

 
 
 

Relações com a mídia: 
 Meios de comunicação e formação 

de opinião pública 
 
 
 
 

 
Responsabilidade Social, Ambiental e o 
Terceiro Setor – Marketing Verde: 

 Cidadania empresarial e 
responsabilidade social; 

 Gerenciamento de projetos sociais e 

estruturas organizacionais 

inovadoras; 
 Marketing social e estratégias de 

comunicação no contexto das 
organizações do terceiro setor; 

 Desenvolvimento 

sustentável (meio ambiente).  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:           Marketing Institucional                                                                                                                Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / Dia 

e Mês 

1. Definir os tipos e forma de comunicação 
com o ambiente externo. 
 
 

 

1. A Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária: 

 Formas e diferenças 
 
(COMPETÊNCIA 1) 

 
 

- Aula expositiva dialogada; 
- Estudo de texto (grupo ou individual); 
- Análise de situações problemas; 
- Estudos de caso; 

- Discussão e debates. 

 
09/02 a 09/03 

2. Colaborar na criação e desenvolvimento 

das declarações institucionais visão, missão, 
valores de uma empresa. 

 
 
 

2. Declarações Institucionais: 
 Missão; 

 Visão; 
 Valores e princípios 

 
(COMPETÊNCIA 2) 
 
 

- Aula expositiva dialogada; 

- Estudo de texto (grupo ou individual); 
- Pesquisa em laboratório prático; 

- Análise de situações problemas; 
- Estudos de caso; 
- Discussão e debates. 

 

16/03 a 23/03 

3.1 Definir posicionamento da imagem da 

marca ou empresa. 
 
3.2 Avaliar a percepção do posicionamento 
da marca no mercado. 
 

 
 

 
 
 

3. Imagem e Identidade Corporativa: 
 Construção e gerenciamento de marcas 

(branding): 
o Memória institucional 

 Posicionamento e força da marca; 

 Identidade corporativa 
 

(COMPETÊNCIA 3) 
 

- Aula expositiva dialogada; 
- Estudo de texto (grupo ou individual); 
- Análise de situações problemas; 

- Estudos de caso; 
- Discussão e debates. 

 
30/03/0 a 13/04 
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4. Identificar a importância do público 

interno e a humanização dos processos de 
gestão empresarial. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
4. Endomarketing e Programas de Incentivo: 

 Princípios do Endomarketing e sua 
dimensão estratégica para a Gestão de 

unidades de Informação; 
 A importância do público interno e a 

humanização dos processos de gestão; 
 Instrumentos e programas de 

implantação do Endomarketing 

 
(COMPETÊNCIA 4) 
 
 

- Aula expositiva dialogada; 

- Estudo de texto (grupo ou individual); 

- Análise de situações problemas; 
- Estudos de caso; 
- Discussão e debates. 

 
20/04 a 11/05 

5.1 Identificar as principais características 

dos principais meios de comunicação de 
massa. 
 
5.2 Definir os meios de comunicação e 
formação de opinião pública. 

 

 

 
5. Relações com a mídia: 

Meios de comunicação e formação de opinião 
pública 
 
 
(COMPETÊNCIA 5) 

 
 
 

- Aula expositiva dialogada; 
- Estudo de texto (grupo ou individual); 
- Análise de situações problemas; 
- Estudos de caso; 
- Discussão e debates. 

 
18/05 a 0l/06 
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6.1 Planejar o marketing das empresas 

preservando e respeitando as leis 
ambientais. 

 
6.2 Identificar a importância da 
responsabilidade social para a imagem 
corporativa. 
 

 
 

6. Responsabilidade Social, Ambiental e o 
Terceiro Setor – Marketing Verde: 

 Cidadania empresarial e 

responsabilidade social; 
 Gerenciamento de projetos sociais e 

estruturas organizacionais inovadoras; 
 Marketing social e estratégias de 

comunicação no contexto das 
organizações do terceiro setor; 

 Desenvolvimento sustentável (meio 

ambiente). 
 
(COMPETÊNCIA 6) 
 

- Aula expositiva dialogada; 

- Estudo de texto (grupo ou individual); 

- Análise de situações problemas; 
- Estudos de caso; 
- Discussão e debates. 

 
08/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular:           Marketing Institucional                                                                                                                Módulo: III 
Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Contextualizar as 
diferenças entre a 
Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária. 
 

 
 
 
Definir os tipos e forma de comunicação 
com o ambiente externo. 

 
- Relatório sobre filme; 
- Observação direta; 
- Trabalho em grupo; 
- Relatório de discussão; 
- Avaliação escrita individual; 
- Textos/relatórios. 

Clareza de ideias (oral e 
escrito); 
Linguagem adequada; 
Coerência; 
Organização; 
Prazo; 
Participação e interesse. 

 

 
Entendimento e atuação 
nos tipos e formas de 
comunicação com o 
ambiente externo das 
empresas. 

 
2. Analisar os planejamentos 

e os componentes 
mercadológicos. 

 

 
Colaborar na criação e desenvolvimento 

das declarações institucionais visão, 
missão, valores de uma empresa. 

 
- Pesquisa e apresentação; 

- Observação direta; 
- Trabalho em grupo; 

- Relatório de discussão; 
- Avaliação escrita individual; 
- Textos/relatórios. 

 
Clareza de ideias (oral e 

escrito); 
Linguagem adequada; 

Coerência; 
Organização; 
Participação e interesse. 
 

 
Elaboração do 

desenvolvimento de 
declarações institucionais. 

 
3. Analisar o posicionamento 

da imagem da marca no 
mercado. 
 

 
Definir posicionamento da imagem da 

marca ou empresa. 
 
Avaliar a percepção do posicionamento 
da marca no mercado. 

 

 
- Pesquisa e apresentação; 

- Observação direta; 
- Trabalho em grupo; 
- Relatório de discussão; 
- Avaliação escrita individual; 

- Textos/relatórios. 
 

 
Clareza de ideias (oral e 

escrito); 
Coerência; 
Organização; 
Participação e interesse. 

 

 
Identificar exemplos que 

definam e/ou comprovem 
a percepção do mercado 
com relação à marca. 

 
4. Identificar os princípios do 
Endomarketing e sua 
dimensão estratégica para a 
gestão empresarial. 

 
Identificar a importância do público 
interno e a humanização dos processos 
de gestão empresarial. 

 
- Pesquisa e apresentação; 
- Observação direta; 
- Trabalho em grupo; 
- Relatório de discussão; 

Clareza de ideias (oral e 
escrito); 
Linguagem adequada; 
Coerência; 
Organização; 

 
Compreensão da 
importância do marketing 
interno para sobrevivência 
das empresas nos dias 
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 - Avaliação escrita individual; 
- Textos/relatórios. 
 

Participação e interesse. 
 

atuais. 

 
5. Elaborar plano de 

comunicação para diferentes 
mídias. 
 

 
Identificar as principais características 

dos principais meios de comunicação de 
massa. 
 
Definir os meios de comunicação e 

formação de opinião pública. 

 
- Pesquisa e apresentação; 

- Observação direta; 
- Trabalho em grupo; 
- Relatório de discussão; 
- Avaliação escrita individual; 

- Textos/relatórios. 

Clareza de ideias (oral e 
escrito); 

Linguagem adequada; 
Coerência; 
Organização; 
Prazo; 

Participação e interesse. 
 

 
Deixar claro a 

necessidade de utilização 
da comunicação e 
formação de opinião 
pública. 

 
6. Avaliar, do ponto de vista 
socioambiental, áreas 

fronteiras de 
desenvolvimento sustentável 
e da responsabilidade social. 

 
Planejar o marketing das empresas 
preservando e respeitando as leis 

ambientais. 
 
Identificar a importância da 

responsabilidade social para a imagem 
corporativa. 

 
- Pesquisa e apresentação; 
- Observação direta; 

- Trabalho em grupo; 
- Relatório de discussão; 
- Avaliação escrita individual; 

- Textos/relatórios. 

 
Clareza de ideias (oral e 
escrito); 

Linguagem adequada; 
Coerência; 
Organização; 

Prazo; 
Participação e interesse. 

 
Desenvolvimento de 
pesquisas para relacionar 

o desenvolvimento 
sustentável, a 
responsabilidade social e 

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

 , Marty e JOHNSON, Grant. Power Branding: building technology brands for competitive 
advantage. Probrand, 1997; 

 FASCIONI, Lígia. Quem a sua empresa pensa que é? Rio de janeiro: Editora Ciência Moderna, 
2006, 124 p. 

 ______, Lígia. Método para definição da identidade corporativa. In: Anais do 8º Congresso 

Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design - Associação de Ensino e Pesquisa de Nível 
Superior de Design do Brasil (AEND|Brasil) São Paulo, 2005. p. 73 - 81. 

 KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10.ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2000. 

 RICHERS, Raimar. O que é marketing?. 15.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção primeiros 
passos; 27). 

 SPILLER, Eduardo Santiago; PLÁ, Daniel; LUZ, João Ferreira; SÁ, Patricia Riccelli Galante. Gestão 
de serviços e marketing interno. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

 Projeto interdisciplinar-Agua/Energia 

 

  

 

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

 
Verificar quais competências foram adquiridas, aprimorando as que tiveram dificuldades; orientação e 
acompanhamento para novas atividades – estudos com revisão de matéria, pesquisa em outras fontes 
de informações, trabalho e nova avaliação. 
 

Serão oferecidas atividades extras, como lista de exercícios, seminários e pesquisas.  
De modo que os educandos alcancem os objetivos mínimos exigidos. A recuperação será contínua e 
paralela com atividades, recursos e metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de 
eliminar ou reduzir dificuldades que inviabilizam o desenvolvimento das competências visadas neste 
plano de trabalho docente. Como: Atendimento personalizado: direcionar temas para melhoria da 

compreensão; aplicação em casos reais e avaliações paralelas. 

 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Adelíria Correa 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/03/15 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

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 R. M. Santos 

Assinatura:                                                                                        Data:   
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