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Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Qualificação: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MECATRÔNICA

Módulo: 4º MÓDULO - A C. H. Semanal: 2,5

Professor: LUIS JOSÉ DOS SANTOS

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

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ Atribuir responsabilidade aos integrantes da equipe.

➢ Estabelecer metas aos integrantes da equipe.

➢ H - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ ormar equipe multidisciplinar para análise de máquinas e equipamentos para automação.

➢ Reunir-se com a equipe de trabalho.

➢ Monitorar a execução de tarefas.

➢ Dar suporte técnico aos integrantes da equipe.

➢ Promover integração entre setores da empresa envolvidos no projeto.

➢ Demonstrar visão sistêmica.

➢ Atuar em equipe.

➢ Agir com empatia.

➢ Obedecer normas.

➢ Comunicar-se.

➢ Possuir iniciativa.

➢ Ser dinâmico.



➢ Ser disciplinado.

➢ Agir com ética.

➢ Ser solidário.

➢ Possuir visão gerencial de sua carreira.

➢ C - COORDENAR EQUIPES DE TRABALHO

➢ Identificar as competências técnicas e pessoais dos integrantes da equipe.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MECATRÔNICA Módulo: 4º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Planejar as fases de execução de projetos com base na

natureza e na complexidade das atividades.
1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos, manuais

de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.
1. Referencial teórico: pesquisa e compilação de dados,

produções científicas, entre outros.

2. Avaliar as fontes e recursos necessários para o
desenvolvimento de projetos.

1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio de
textos escritos e de explanações orais.

2. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho e
definições técnicas: Definições dos termos técnicos e
científicos (enunciados explicativos dos conceitos);
Terminologia (conjuntos de termos técnicos e científicos
próprios da área técnica); Simbologia, entre outros.

3. Avaliar a execução e os resultados obtidos de forma
quantitativa e qualitativa.

2.1 Definir recursos necessários e plano de produção. 3. Escolha dos procedimentos metodológicos: Cronograma
de atividades; Fluxograma do processo.

2.2 C lass i f i ca r  os  r ecu rsos  necessá r i os  pa ra  o
desenvolvimento do projeto.

4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho

2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

5. Identificação das fontes de recursos

3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma
físico-financeiro.

6. Organização dos dados de pesquisa:  Seleção;
Codificação; Tabulação.

3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto. 7. A n á l i s e  d o s  d a d o s :  I n t e r p r e t a ç ã o ;
Explicação;Especificação.

3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas. 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas

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

9. Sistemas de gerenciamento de projeto

10. Formatação de trabalhos acadêmicos
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MECATRÔNICA Módulo: 4º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 1. Referencial teórico: pesquisa e compilação de dados,
produções científicas, entre outros.

➢ Apresentação da disciplina e de suas habilidades,
competências e bases tecnológicas. Aula expositiva em
lousa e Data Show com conteúdos teóricos e exemplos
práticos.

05/02 a 15/02

➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 1. Referencial teórico: pesquisa e compilação de dados,
produções científicas, entre outros.

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

18/02 a 01/03

➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 1. Referencial teórico: pesquisa e compilação de dados,
produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas: Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); Simbologia, entre
outros.

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

07/03 a 15/03

➢ 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre outros.

➢ 1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos escritos e de explanações orais.

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

➢ 1. Referencial teórico: pesquisa e compilação de dados,
produções científicas, entre outros.

➢ 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho e definições técnicas: Definições dos termos
técnicos e científicos (enunciados explicativos dos
conceitos); Terminologia (conjuntos de termos técnicos e
científicos próprios da área técnica); Simbologia, entre
outros.

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

18/03 a 29/03

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos:
Cronograma de atividades; Fluxograma do processo.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho

➢ 5. Identificação das fontes de recursos

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

01/04 a 12/04

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos:
Cronograma de atividades; Fluxograma do processo.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho

➢ 5. Identificação das fontes de recursos

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

15/04 a 26/04



➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.

➢ 2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

➢ 3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.

➢ 3. Escolha dos procedimentos metodológicos:
Cronograma de atividades; Fluxograma do processo.

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho

➢ 5. Identificação das fontes de recursos

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa: Seleção;
Codificação; Tabulação.

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

29/04 a 10/05

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa: Seleção;
Codificação; Tabulação.

➢ 7. Análise dos dados: Interpretação;
Explicação;Especificação.

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

13/05 a 24/05

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa: Seleção;
Codificação; Tabulação.

➢ 7. Análise dos dados: Interpretação;
Explicação;Especificação.

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

27/05 a 07/06

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

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

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa: Seleção;
Codificação; Tabulação.

➢ 7. Análise dos dados: Interpretação;
Explicação;Especificação.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

10/06 a 19/06

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

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

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa: Seleção;
Codificação; Tabulação.

➢ 7. Análise dos dados: Interpretação;
Explicação;Especificação.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

24/06 a 28/06

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

➢ 3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.

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

➢ 6. Organização dos dados de pesquisa: Seleção;
Codificação; Tabulação.

➢ 7. Análise dos dados: Interpretação;
Explicação;Especificação.

➢ 8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos

➢ Aula expositiva em lousa e Data Show com conteúdos
teóricos e exemplos práticos.

01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MECATRÔNICA Módulo: 4º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 3. Avaliar a execução e os resultados obtidos
de forma quantitativa e qualitativa. ➢ Trabalho Prático (em Grupo)

➢ Eficiência na Montagem

➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢ Quando o aluno utilizar cronograma com
características físicas e financeiras.

➢ 1. Planejar as fases de execução de projetos
com base na natureza e na complexidade das
atividades.

➢ Trabalho Dissertativo (Individual)

➢ Organização

➢ Construção de Conceito

➢ Disciplina e postura ética

➢  Quando o a luno descrever  etapas
necessárias para a execução do projeto.

➢ 2. Avaliar as fontes e recursos necessários
para o desenvolvimento de projetos. ➢ Trabalho Dissertativo (em Grupo)

➢ Trabalho em Equipe

➢ Eficiência na Montagem

➢ Organização

➢ Quando o aluno adequar os diferentes tipos
de recursos para cada desenvolvimento de
projeto.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM MECATRÔNICA Módulo: 4º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO

Recepção dos alunos com
apresentação do regimento e s
c o l a r , e n t r e g a d e
documentação referente ao ano
l e t i v o  d o s  a l u n o s ,  c o m
calendario, instruções de uso
adequado de laboratórios para
aulas práticas

Elaboração do material didático
para apoio aos alunos 01-Reunião de planejamento

FEVEREIRO
Sensibilizar os alunos quanto às
oportunidades que virão junto
com o curso técnico

Elaboração do material didático
a ser utilizado em sala de aula 04- Reunião de planejamento

MARÇO

Organização do conteúdo
apresentado em questões
elaboradas a fim de avaliar o
parendizado

06- Reunião pedagógica

ABRIL

Verificação dos resultados do c
o n s e l h o d e c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAPs e dificuldades
de aprendizagem dos alunos

27 - Reunião de curso

ABRIL
Sensibilizar os alunos quanto às
oportunidades que virão junto
com o curso técnico

1 8 -  C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário

MAIO 6 a 10 - Semana Paulo Freire e
semana da Enfermagem

Elaboração do material didático
a ser utilizado em sala de aula 25 - Reunião pedagógica

JUNHO
15 - Sábado letivo referente aos
componentes curriculares do dia
04/03

JUNHO
Palestraa com integrante da
comissão da CIPA da nossa
unidade escolar

JUNHO 15- Reunião de curso

JUNHO 15- Dia da escola da familia

JULHO 04- Atribuição de aulas

JULHO 22- Reunião de planejamento



JULHO

Verificação dos resultados do c
o n s e l h o d e c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAPs e dificuldades
de aprendizagem dos alunos

23-Reunião de curso

JULHO Elaboração do material didático
a ser utilizado em sala de aula 03- Conselho de classe final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de ensino fundamental e médio.
Porto Alegre: Artmed, 2008.

FIGUEIREDO, Nébia M. Almeida. Método e Metodologia da Pesquisa Científica, 2. ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2007.

MATIAS – PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, São Paulo: Atlas,2007.

MOURA, Dácio G.; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com Projetos, 2. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

ANDRADE, Maria Margarida. Redação Científica: elaboração do TCC passo a passo. São Paulo: Factash Editora, 2007.

SOUZA, Antonio Carlos de. TCC: Métodos e Técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2007.

BELEZIA, Eva Chow; RAMOS, Ivone Marchi Lainetti. Núcleo Básico: Planejamento e Desenvolvimento do TCC. 3. ed. São Paulo:
Padre Anchieta, 2011.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Dia 15/06 apresentação de todos os trabalhos de Conclusão de Curso da unidade escolar. Apresentação aberta a toda comunidade.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os discentes com aproveitamento insatisfatório constituir-se-ão de atividades, recursos e metodologias diferenciadas e
individualizadas com a finalidade de eliminar e/ou reduzir a deficiência de aprendizagem que inviabilizou o desenvolvimento das
competências visadas neste componente curricular. Para isso, serão realizadas: Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de
situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do
discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo sistemático da construção do conhecimento; Reutilização de critérios
diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação adotadas pelo docente tiveram
êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas pelo discente a partir de então.

IX – Identificação:
Nome do Professor: LUIS JOSÉ DOS SANTOS

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de maneira contínua. Também está
em consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante
do exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


