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Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Eletrônica. 
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Módulo: III 

Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso em 
Eletrônica. 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Alexandre Santos de Almeida. 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

Conhecimento de normas técnicas para elaboração do projeto.   

Identificação do tema para o TCC. 

Aplicação de uma seqüência lógica no desenvolvimento do projeto. 

Organização de material de pesquisa, de forma que se tenha uma rápida localização na 

busca de informações. 

Apresentação da  metodologia a ser aplicada no projeto. 

Apresentar justificativa para dar suporte a realização do projeto. 

Apresentação do projeto. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
 
Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso em Eletrônica.                                     Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 

Avaliar demandas e situações-
problema no âmbito da área 
profissional.  
 
Propor soluções parametrizadas por 
viabilidade técnica e econômica aos 
problemas identificados.  
 
Correlacionar a formação técnica às 
demandas do setor produtivo.  
 
Identificar fontes de pesquisa sobre 
o objeto em estudo.  
 
Elaborar instrumentos de pesquisa 
para desenvolvimento de projetos.  
 
Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas, de forma 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 

Identificar demandas e situações- 
problema no âmbito da área profissional.  
  
 Selecionar informações e dados de 
pesquisa relevantes para o 
desenvolvimento de estudos e projetos.  
 
Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto.  
 
 Classificar fontes de pesquisa segundo 
critérios relativos ao acesso, desembolso 
financeiro, prazo e relevância para o 
projeto.  
 
Aplicar instrumentos de pesquisa de 
campo.  
 
Registrar as etapas do trabalho.  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 Características do setor 
(macro e micro reiões). 

 Avanços Tecnológicos. 

 Ciclo de vida do setor. 

 Demandas e tendências 
futuras da área profissional. 

 Identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações 
problema do setor. 

 
Identificação e definição de temas 
para TCC: 

 Análise da proposta de temas 
segundo os critérios: 
pertinência, relevância e 
viabilidade. 
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7 

criteriosa e explicitada.  
 
 Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas empíricas e 
bibliográficas.  

 
7 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizar os dados obtidos na forma de 
planilhas, gráficos e esquemas.  
 
Realizar o fichamento de obras técnicas e 
científicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 

 
Definição do cronograma de 
trabalho. 
 
 
Técnicas de pesquisa: 

 Documentação indireta 
(pesquisa documental e 
pesquisa bibliográfica); 

 Técnicas de fichamento de 
obras técnicas e científicas; 

 Documentação direta: 
(pesquisa de campo, de 
laboratório, observação, 
entrevista e questionário); 

 Técnicas de estruturação de 
intrumento de pesquisa de 
campo (questionários, 
entrevistas, formulários etc.); 

 
Problematização. 
 
Construção de hipóteses. 
 
Objetivos: geral e específicos (Para 
quê? E Para quem?). 
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8 
 

 
Justificativa (Por que?). 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso em Eletrônica.                                     Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

dentificar demandas e 
situações- problema no 
âmbito da área 
profissional.  

Estudo do cenário da área 
profissional: 

 Características do 
setor (macro e micro 
reiões). 

 Avanços 
Tecnológicos. 

 Ciclo de vida do setor. 

 Demandas e 
tendências futuras da 
área profissional. 

 Identificação de 
lacunas (demandas 
não atendidas 
plenamente) e de 
situações problema 
do setor. 

 
 

Aula expositiva dialogada. 
Pesquisa em livros e na Internet. 

 
11 / 02 a 25 / 02 
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Selecionar informações e 
dados de pesquisa 
relevantes para o 
desenvolvimento de 
estudos e projetos.  
 
 

Identificação e definição de 
temas para TCC: 

 Análise da proposta 
de temas segundo os 
critérios: pertinência, 
relevância e 
viabilidade. 

 
 

Aula expositiva dialogada. 
Pesquisa em livros e na Internet. 

 
04 / 03 a 18 / 03 

Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto.  
 
  

Definição do cronograma de 
trabalho. 
 
 
 
 

Aula expositiva dialogada. 
Pesquisa em livros e na Internet. 

 
25 / 03 a 08 / 04 
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Classificar fontes de 
pesquisa segundo 
critérios relativos ao 
acesso, desembolso 
financeiro, prazo e 
relevância para o projeto.  
 
 

Técnicas de pesquisa: 

 Documentação 
indireta (pesquisa 
documental e 
pesquisa 
bibliográfica); 

 Técnicas de 
fichamento de obras 
técnicas e científicas; 

 Documentação direta: 
(pesquisa de campo, 
de laboratório, 
observação, 
entrevista e 
questionário); 

 Técnicas de 
estruturação de 
intrumento de 
pesquisa de campo 
(questionários, 
entrevistas, 
formulários etc.); 

 
 

Aula expositiva dialogada. 
Pesquisa em livros e na Internet. 

 
15 / 04 a 29 / 04 
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Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo.  
 
 

Problematização. 
 
 

Aula expositiva dialogada 
Pesquisa em livros e na Internet. 

 
06 / 05 a 13 / 05 

Registrar as etapas do 
trabalho.  
 
 

Construção de hipóteses. 
 
 

Aula expositiva dialogada 
Pesquisa em livros e na Internet. 
 

 
20 / 05 a 27 / 05 

Organizar os dados 
obtidos na forma de 
planilhas, gráficos e 
esquemas.  
 
 

Objetivos: geral e 
específicos (Para quê? E 
Para quem?) 

Aula expositiva dialogada 
Pesquisa em livros e na Internet. 

 
03 / 06 a 17 / 06 

Realizar o fichamento de 
obras técnicas e 
científicas.  
 

Justificativa (Por que?) 
Aula expositiva dialogada 
Pesquisa em livros e na Internet. 

 
24 / 06 a 01 / 07 

 
 
 
 
                                                                                                                                                  
IV – Procedimentos de Avaliação 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso em Eletrônica.                                     Módulo: III 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Avaliar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área 
profissional.  
 

Selecionar material de 
maneira adequada, a ser 
utilizado na composição 
do projeto.  

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 
 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Conhecimento de 
normas técnicas para 
elaboração do projeto.   

Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos 
problemas identificados.  
 

Apresentar de forma clara 
roteiro a ser seguido para 
o desenvolvimento do 
projeto.  

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 
 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Apresentação de 
pesquisa bibliográfica.  
 

Correlacionar a formação 
técnica às demandas do 

Identificar o objetivo a ser 
alcançado com o projeto 

Pesquisa na internet e 
em livros. 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 

Aplicar uma seqüência 
lógica no 
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setor produtivo.  
 

proposto. Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 

Organização de idéias. 
Clareza. 

desenvolvimento do 
projeto. 

Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto 
em estudo.  
 

Apresentar compreensão 
das técnicas de 
fichamento da bibliografia 
selecionada.  

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 
 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Organização de material 
de pesquisa, de forma 
que se tenha uma rápida 
localização na busca de 
informações. 

Elaborar instrumentos de 
pesquisa para 
desenvolvimento de 
projetos.  
 
 

Analisar a viabilidade do 
projeto apresentado, 
considerando material a 
ser utilizado e o tempo 
necessário para sua 
construção.  

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Apresentação da  
metodologia a ser 
aplicada. 

Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e 
científicas, de forma 
criteriosa e explicitada.  
 

Apresentar de forma clara 
e objetiva a situação-
problema levantada, para 
que o projeto em questão 
seja justificado. 

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Apresentar justificativa 
para dar suporte a 
realização do projeto. 
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Participação em sala de 
aula. 

Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas. 
 
 

Relatar de forma 
previsível a viabilidade do 
projeto a nível  
comercial. 

Pesquisa na internet e 
em livros. 
 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 
 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Apresentação teórica do 
projeto. 

Avaliar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área 
profissional.  
 

Selecionar material de 
maneira adequada, a ser 
utilizado na composição 
do projeto.  

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 
 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Conhecimento de 
normas técnicas para 
elaboração do projeto.   

Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos 
problemas identificados.  
 

Apresentar de forma clara 
roteiro a ser seguido para 
o desenvolvimento do 
projeto.  

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Apresentação de 
pesquisa bibliográfica.  
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aula. 
 

Correlacionar a formação 
técnica às demandas do 
setor produtivo.  
 

Identificar o objetivo a ser 
alcançado com o projeto 
proposto. 

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Aplicar uma seqüência 
lógica no 
desenvolvimento do 
projeto. 

Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto 
em estudo.  
 

Apresentar compreensão 
das técnicas de 
fichamento da bibliografia 
selecionada.  

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 
 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Organização de material 
de pesquisa, de forma 
que se tenha uma rápida 
localização na busca de 
informações. 

Elaborar instrumentos de 
pesquisa para 
desenvolvimento de 
projetos.  
 
 

Analisar a viabilidade do 
projeto apresentado, 
considerando material a 
ser utilizado e o tempo 
necessário para sua 
construção.  

Pesquisa na internet e 
em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Apresentação da  
metodologia a ser 
aplicada. 

Constituir amostras para Apresentar de forma clara Pesquisa na internet e Utilização correta de Apresentar justificativa 
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pesquisas técnicas e 
científicas, de forma 
criteriosa e explicitada.  
 

e objetiva a situação-
problema levantada, para 
que o projeto em questão 
seja justificado. 

em livros. 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 

conceitos teóricos. 
Organização de idéias. 
Clareza. 

para dar suporte a 
realização do projeto. 

Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas. 
 
 

Relatar de forma 
previsível a viabilidade do 
projeto a nível  
comercial. 

Pesquisa na internet e 
em livros. 
 
Avaliação escrita com 
testes e perguntas 
objetivas. 
Participação em sala de 
aula. 
 

Utilização correta de 
conceitos teóricos. 
 
Organização de idéias. 
Clareza. 

Apresentação teórica do 
projeto. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

GARBIN, Sávio Marcos. Eurekachei – Fazendo Acontecer de Forma Simples e Inovadora. 

Brasília: Thesaurus, 2002. 

JUSTUS, Roberto. Construindo uma vida: Trajetória profissional negócios e O Aprendiz. 

São Paulo: Larousse do Brasil, 2006. 

MALDONADO, Aline Correa (Org.). Manual de Normalização – Referências (de acordo com 

a NBR 6023 ABNT). São Paulo: Marília, 2009. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 
 

- Vídeos : “Piratas da Informática”, “Tempos Modernos” e “Uma Mente Brilhante”. 

Apostilas elaboradas pelo professor 

Conteúdos Didáticos em Versão Digital ( Pen Card – Centro Paula Souza ).  

Pesquisas na Internet e biblioteca. 

 

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

Revisão de matérias. 

Elaboração de novo projeto. 

Apresentação teórica do projeto. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Alexandre Santos de Almeida. 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/03/2015 
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VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O Plano de Trabalho está de acordo com as propostas da CETEC, assim como do Plano 
Escolar da Unidade de Ensino. Os docentes preocuparam-se em apresentar as competências e 
habilidades relativas ao seu componente curricular, considerando as atribuições e 
responsabilidades estabelecidas para o Ensino Técnico de Nivel Médio e necessárias à 
continuidade de estudo e à formação do cidadão. Planejaram metodologias e instrumentos de 
avaliação compatíveis ao desenvolvimento de competências. 

Nome do coordenador: Paulo Sérgio de Castro 

 

Assinatura:   
 
 

Data: 25 / 03 / 2015         

 

 

  

 
 


