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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.

➢ - Realizar as atividades relacionadas ao processo de integração de funcionários com a recepção, socialização e motivação dos
mesmos.

➢ - Identificar o comportamento organizacional e propor seu desenvolvimento.

➢ - Lidar com pessoas compreendendo e respeitando as diversidades, reconhecendo e identificando talentos e potenciais para
garantir o desenvolvimento organizacional.

➢ - Analisar, selecionar e aplicar ferramentas motivacionais da área de Recursos Humanos com base em metodologias específicas
para auxiliar na gestão de pessoas, visando ao desenvolvimento organizacional.

➢ REALIZAR ATIVIDADES EM RECURSOS HUMANOS

➢ - Convocar candidatos aptos a ocuparem a vaga.

➢  Promover a integração de novos empregados e colaboradores na empresa.

➢  Viabilizar o processo de admissão.

➢  Prestar informações acerca de direitos trabalhistas.

➢  Assessorar em atividades de treinamento e desenvolvimento.

➢  Diagnosticar necessidades de treinamento e desenvolvimento.

➢  Elaborar programas de desenvolvimento.

➢  Pesquisar custos envolvidos nos programas de treinamento e desenvolvimento.

➢  Acompanhar ou ministrar cursos voltados ao desenvolvimento de pessoal.

➢  Organizar propostas de treinamentos.



➢  Pesquisar e indicar cursos de qualificação.

➢  Identificar necessidades de capacitação profissional.

➢  Capacitar pessoal.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Realizar socialização de pessoal. 1.1 Identificar os princípios da socialização organizacional. 1. Procedimentos para a Socialização Organizacional:

2. Avaliar a organização e a estrutura do subsistema de
Treinamento e Desenvolvimento Organizacional.

1.2 Identificar o ajustamento mútuo condicionado pelo
contrato psicológico.

2. Princípios da socialização organizacional de novos
empregados;

3. Analisar os programas de desenvolvimento de talentos. 1.3 Utilizar programas de integração de pessoas. 3. Contrato psicológico;

1.4 Conduzir programas de integração de pessoas com o foco
na relação interpessoal de pessoas com necessidades
especiais.

4. Aprendizagem da cultura organizacional;

1.5 Aplicar métodos para a socialização de novos e atuais
empregados e funcionário readmitido por demissão
voluntária.

5. Programas de integração:

1.6 Implementar programas de socialização para pessoas
com necessidades especiais.

6. Formal ou informal;

2.1 Verificar a organização da estrutura do subsistema de
T&D.

7. Individual ou coletivo;

2.2 Identificar as políticas de Treinamento e desenvolvimento
humano nas organizações.

8. Uniforme ou variável;

2.3 Detectar  a d i ferença entre o t re inamento e o
desenvolvimento.

9. Seriado ou randômico;

2.4 Aplicar os métodos e diagnósticos de necessidades de
Treinamento.

10. Reforço ou eliminação

2.5 Diferenciar indicadores a priori e a posteriori. 11. Métodos de socialização Organizacional:

2.6 Identificar as classificações do treinamento de acordo com
o local em que será realizado.

12. Processo seletivo;

2.7 Organizar prioridades entre o necessário e o possível por
meio do planejamento de treinamento.

13. Conteúdo do cargo;

2.8 Identificar as etapas do treinamento. 14. Supervisor como tutor;

2.9 Identificar ações prioritárias para implantação em módulos
de aprendizagem conforme o planejamento.

15. Grupo de trabalho;

2.10 Aplicar as diversas técnicas no treinamento de pessoal. 16. Programa de Integração;

2.11 Identificar o fluxo da avaliação no treinamento. 17. Princípios da socialização durante a permanência na
organização.

2.12 Aplicar os indicativos de resultados para avaliação de
treinamento.

18. Noções do Subsistema de T&D - Treinamento e
desenvolvimento:

2.13 Identificar as diversas fases da aplicação da curva de
aprendizagem.

19. Estrutura organizacional:



2.14 Avaliar o Rendimento do treinamento versus Tempo de
treinamento.

20. Conceito e definições de Treinamento;

2.15 Relacionar custo total, custo homem-hora e custo per
capita.

21. Processo de Treinamento:

2.16 Registrar as diversas despesas efetuadas com um
programa de treinamento.

22. Levantamento das necessidades de Treinamento– LNT;

2.17 Contabilizar as despesas/custos incorridas na formulação
do programa de treinamento.

23. Métodos de levantamento de necessidades de
Treinamento:

2.18 Manter banco de dados com informações necessárias
para administrar suas funções no treinamento e
desenvolvimento de pessoas.

24. Indicadores a priori e;

2.19 Identificar os programas de qualidade como auxiliares na
organização da área de T&D.

25. Indicadores a posteriori

3.1 Aplicar os programas de desenvolvimento gerencial e/ ou
de talentos.

26. Princípios do planejamento e execução do treinamento;

3.2 Compreender o binômio de interesses na relação capital-
trabalho.

27. Conceitos para execução do programa de treinamento:

3.3 Conduzir o programa de desenvolvimento de talentos para
o despertar de potencialidades que possa refletir nos
resultados organizacionais.

28. Fatores influentes;

3.4 Pesquisar e indicar cursos de qualificação profissional. 29. Técnicas:

3.5 Detectar a at i tude proat iva de funcionár ios no
desenvolvimento de talentos.

30. Aula expositiva;

3.6 Compreender a importância dos recursos tecnológicos no
denvolvimento de talentos.

31. Estudo de Caso;

32. Dramatização;

33. Workshop;

34. Brainstorming;

35. Roleplaying;

36. Simulação;

37. Painel;

38. Simpósio;

39. Palestra;

40. Conferência;

41. Avaliação do programa de treinamento;

42. Proced imentos  para  e laboração  da  curva  de
aprendizagem;

43. Princípios para composição do custo do treinamento;

44. Procedimentos para o banco de dados de T&D;

45. NBR ISO 10015: Gestão da qualidade –Diretrizes para
treinamento

46. Noções de desenvolvimento gerencial ou de talentos:

47. Objetivos e técnicas do desenvolvimento;

48. Objetivos e técnicas do desenvolvimento;

49. Responsabilidade do desenvolvimento;

50. Tecnologia e gerenciamento de pessoas
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar os princípios da socialização
organizacional.

➢ 1.2 Identificar o ajustamento mútuo condicionado pelo
contrato psicológico.

➢ 1. Procedimentos para a Socialização Organizacional:

➢ 2. Princípios da socialização organizacional de novos
empregados;

➢ 3. Contrato psicológico;

➢ 4. Aprendizagem da cultura organizacional;

➢ Apresentação do componente curricular, conteúdos,
método de trabalho, critérios de avaliação. Atividade de
integração. Introdução aos conceitos do componente
curricular: Procedimento e príncípios da socilaização
organizacional ( cultura e contrato psicológico). Atividade
avaliativa em grupo.

05/02 a 15/02

➢ 1.3 Utilizar programas de integração de pessoas.

➢ 1.4 Conduzir programas de integração de pessoas com
o foco na relação interpessoal de pessoas com
necessidades especiais.

➢ 1.5 Aplicar métodos para a socialização de novos e
atuais empregados e funcionário readmitido por demissão
voluntária.

➢ 1.6 Implementar programas de socialização para
pessoas com necessidades especiais.

➢ 5. Programas de integração:

➢ 6. Formal ou informal;

➢ 7. Individual ou coletivo;

➢ 8. Uniforme ou variável;

➢ 9. Seriado ou randômico;

➢ 10. Reforço ou eliminação

➢ Procedimento didático: Aula dialogada. Atividade
avaliativa dissertativa em grupo.

18/02 a 01/03

➢ 1.3 Utilizar programas de integração de pessoas.

➢ 1.4 Conduzir programas de integração de pessoas com
o foco na relação interpessoal de pessoas com
necessidades especiais.

➢ 1.5 Aplicar métodos para a socialização de novos e
atuais empregados e funcionário readmitido por demissão
voluntária.

➢ 1.6 Implementar programas de socialização para
pessoas com necessidades especiais.

➢ 11. Métodos de socialização Organizacional:

➢ 12. Processo seletivo;

➢ 13. Conteúdo do cargo;

➢ Aula expositiva com utilização de projetor, estudo com
discussão de texto. Atividade avaliativa.

04/03 a 15/03



➢ 1.3 Utilizar programas de integração de pessoas.

➢ 1.4 Conduzir programas de integração de pessoas com
o foco na relação interpessoal de pessoas com
necessidades especiais.

➢ 1.5 Aplicar métodos para a socialização de novos e
atuais empregados e funcionário readmitido por demissão
voluntária.

➢ 1.6 Implementar programas de socialização para
pessoas com necessidades especiais.

➢ 14. Supervisor como tutor;

➢ 15. Grupo de trabalho;

➢ 16. Programa de Integração;

➢ 17. Princípios da socialização durante a permanência
na organização.

➢ Aula dialogada por meio de ensino com pesquisa.
discussão em grupo da atividade avaliativa - exercícios
dissertativos.

18/03 a 29/03

➢ 2.1 Verificar a organização da estrutura do subsistema
de T&D.

➢ 2.2 Identificar as políticas de Treinamento e
desenvolvimento humano nas organizações.

➢ 2.3 Detectar a diferença entre o treinamento e o
desenvolvimento.

➢ 2.4 Aplicar os métodos e diagnósticos de necessidades
de Treinamento.

➢ 2.5 Diferenciar indicadores a priori e a posteriori.

➢ 2.6 Identificar as classificações do treinamento de
acordo com o local em que será realizado.

➢ 18. Noções do Subsistema de T&D - Treinamento e
desenvolvimento:

➢ 19. Estrutura organizacional:

➢ 20. Conceito e definições de Treinamento;

➢ Aula expositiva com utilização de projetor, revisão do
conteúdo abordado na aula anterior e desenvolvimento de
atividade dissertativa em grupo.

01/04 a 12/04

➢ 2.7 Organizar prioridades entre o necessário e o
possível por meio do planejamento de treinamento.

➢ 2.8 Identificar as etapas do treinamento.

➢ 2.9 Identificar ações prioritárias para implantação em
módulos de aprendizagem conforme o planejamento.

➢ 2.10 Aplicar as diversas técnicas no treinamento de
pessoal.

➢ 2.11 Identificar o fluxo da avaliação no treinamento.

➢ 2.12 Aplicar os indicativos de resultados para avaliação
de treinamento.

➢ 21. Processo de Treinamento:

➢ 22. Levantamento das necessidades de Treinamento–
LNT;

➢ Aula expositiva com utilização de projetor, estudo com
discussão de texto. Atividade avaliativa.

15/04 a 26/04

➢ 2.13 Identificar as diversas fases da aplicação da curva
de aprendizagem.

➢ 2.14 Avaliar o Rendimento do treinamento versus
Tempo de treinamento.

➢ 2.15 Relacionar custo total, custo homem-hora e custo
per capita.

➢ 23. Métodos de levantamento de necessidades de
Treinamento:

➢ 24. Indicadores a priori e;

➢ 25. Indicadores a posteriori

➢ 26. Princípios do planejamento e execução do
treinamento;

➢ Aula expositiva com utilização de projetor, estudo com
discussão de texto. Atividade avaliativa.

29/04 a 10/05



➢ 2.15 Relacionar custo total, custo homem-hora e custo
per capita.

➢ 2.16 Registrar as diversas despesas efetuadas com um
programa de treinamento.

➢ 2.17 Contabilizar as despesas/custos incorridas na
formulação do programa de treinamento.

➢ 2.18 Manter banco de dados com informações
necessárias para administrar suas funções no treinamento
e desenvolvimento de pessoas.

➢ 27. Conceitos para execução do programa de
treinamento:

➢ 28. Fatores influentes;

➢ 29. Técnicas:

➢ 30. Aula expositiva;

➢ 31. Estudo de Caso;

➢ 32. Dramatização;

➢ Aula expositiva com utilização de projetor, revisão do
conteúdo abordado na aula anterior e desenvolvimento de
atividade prática em grupo.

13/05 a 24/05

➢ 2.15 Relacionar custo total, custo homem-hora e custo
per capita.

➢ 2.16 Registrar as diversas despesas efetuadas com um
programa de treinamento.

➢ 2.17 Contabilizar as despesas/custos incorridas na
formulação do programa de treinamento.

➢ 2.18 Manter banco de dados com informações
necessárias para administrar suas funções no treinamento
e desenvolvimento de pessoas.

➢ 2.19 Identificar os programas de qualidade como
auxiliares na organização da área de T&D.

➢ 33. Workshop;

➢ 34. Brainstorming;

➢ 35. Roleplaying;

➢ 36. Simulação;

➢ 37. Painel;

➢ 38. Simpósio;

➢ 39. Palestra;

➢ 40. Conferência;

➢ Aula expositiva com utilização de projetor, revisão do
conteúdo abordado na aula anterior e desenvolvimento de
atividade prática em grupo.

27/05 a 07/06

➢ 2.15 Relacionar custo total, custo homem-hora e custo
per capita.

➢ 2.16 Registrar as diversas despesas efetuadas com um
programa de treinamento.

➢ 2.17 Contabilizar as despesas/custos incorridas na
formulação do programa de treinamento.

➢ 2.18 Manter banco de dados com informações
necessárias para administrar suas funções no treinamento
e desenvolvimento de pessoas.

➢ 2.19 Identificar os programas de qualidade como
auxiliares na organização da área de T&D.

➢ 41. Avaliação do programa de treinamento;

➢ 42. Procedimentos para elaboração da curva de
aprendizagem;

➢ 43. Princípios para composição do custo do
treinamento;

➢ 44. Procedimentos para o banco de dados de T&D;

➢ 45. NBR ISO 10015: Gestão da qualidade –Diretrizes
para treinamento

➢ Aula expositiva com utilização de projetor, estudo com
discussão de texto. Atividade avaliativa.

10/06 a 22/06

➢ 2.15 Relacionar custo total, custo homem-hora e custo
per capita.

➢ 2.16 Registrar as diversas despesas efetuadas com um
programa de treinamento.

➢ 2.17 Contabilizar as despesas/custos incorridas na
formulação do programa de treinamento.

➢ 2.18 Manter banco de dados com informações
necessárias para administrar suas funções no treinamento
e desenvolvimento de pessoas.

➢ 2.19 Identificar os programas de qualidade como
auxiliares na organização da área de T&D.

➢ 46. Noções de desenvolvimento gerencial ou de
talentos:

➢ 47. Objetivos e técnicas do desenvolvimento;

➢ 48. Objetivos e técnicas do desenvolvimento;

➢ 49. Responsabilidade do desenvolvimento;

➢ 50. Tecnologia e gerenciamento de pessoas

➢ Aula expositiva com utilização de projetor. Atividade
avaliativa e encerramento do conteúdo.

24/06 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL Módulo: 2º MÓDULO

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

➢ 1. Realizar socialização de pessoal.

➢ Trabalho Dissertativo (Individual / Grupo)

➢  Senso de percepção, resolução de
problemas e comunicação. Saber relacionar
ideias a fim de interpretar e as questões
propostas.

➢ Formular respostas/soluções as questões
propostas

➢ •Participação na aula ➢  Objet iv idade,  par t ic ipação,  at i tude,
criatividade e criticidade.

➢ O aluno deverá participar ativamente
cumprindo suas tarefas individuais, atendendo
às normas com pontualidade e cumprimento
dos prazos de forma interativa, cooperativa e
colaborativa com sugestões e discussões
pertinentes ao tema trabalhado, além de
trabalhar ativamente nas práticas, executando
as tarefas estabelecidas.

➢ Observação direta

➢ Saber diferenciar situações nos processos
de relações humanas. Senso de percepção,
resolução de problemas e espír i to  de
colaboração com seus pares.

➢ Capacidade de identificar e posicionar-se
em situações de conflitos nas organizações e
no dia a dia.

➢  Senso de percepção, resolução de
problemas e comunicação. Saber relacionar
ideias a fim de interpretar e as questões
propostas.

➢ O aluno deverá participar ativamente
cumprindo suas tarefas individuais, atendendo
às normas com pontualidade e cumprimento
dos prazos de forma interativa, cooperativa e
colaborativa com sugestões e discussões
pertinentes ao tema trabalhado, além de
trabalhar ativamente nas práticas, executando
as tarefas estabelecidas (resenha, leitura,
cálculos, pesquisa etc.)



➢ 2. Avaliar a organização e a estrutura do
subsistema de Treinamento e Desenvolvimento
Organizacional.

➢ Observação direta

➢ Trabalhar em equipe ou individualmente
(conforme solicitado) no desenvolvimento das
at iv idades apl icadas em sala de aula,
laboratório, biblioteca e extraclasse.

➢ O aluno deverá participar ativamente
cumprindo suas tarefas individuais, atendendo
às normas com pontualidade e cumprimento
dos prazos de forma interativa, cooperativa e
colaborativa com sugestões e discussões
pertinentes ao tema trabalhado, além de
trabalhar ativamente nas práticas, executando
as tarefas estabelecidas (resenha, leitura,
cálculos, pesquisa etc.)

➢ Avaliação Escrita ➢ Objetividade, coerência, organização das
ideias, pertinência, nexo e conhecimento.

➢ As repostas devem “compreender os
fenômenos” de forma clara na expressão
escritar utilizando escrita em linguagem técnica
ou formal, com pertinências das informações
apresentando exemplos usados em sala de aula
ou de dados científicos.

➢ Avaliação prática ➢ Interpretar e analisar dados referente ao
estudo de caso ou texto de apoio proposto.

➢ Interpretar e analisar os dados do estudo
proposto e com base nos conteúdos e técnicas
t raba lhados em sa la  de au la ,  (bases
tecnológicas) “Resolvendo os problemas” com
clareza na expressão escrita, de forma
organizada, relacionando os conceitos no
estudo aplicado”.

➢ Trabalhos em equipe

➢  E laborar  re la tór io  contendo dados
pertinentes ao propósito da pesquisa, utilizando
para sua execução apenas livros, revistas e
artigos científicos.

➢ O relatório deve ser entregue de forma
digital e impresso, possuindo capa com os
respectivos nomes dos integrantes do grupo;
Utilizar as normas da ABNT para formatação do
trabalho (referencial teórico e citação direta e
indireta quando for o caso);O desenvolvimento
do relatório deve “elaborar uma proposta” com
argumentação coerente e coesa de acordo com
o propósito da pesquisa e com criatividade na
resolução dos problemas. Possuir escrita formal
e técnica, podendo apresentar os dados em
forma em tabelas, quadros e gráficos se
necessário.



➢ 3. Analisar os programas de desenvolvimento
de talentos.

➢ Observação direta

➢ Trabalhar em equipe ou individualmente
(conforme solicitado) no desenvolvimento das
at iv idades apl icadas em sala de aula,
laboratório, biblioteca e extraclasse.

➢ O aluno deverá participar ativamente
cumprindo suas tarefas individuais, atendendo
às normas com pontualidade e cumprimento
dos prazos de forma interativa, cooperativa e
colaborativa com sugestões e discussões
pertinentes ao tema trabalhado, além de
trabalhar ativamente nas práticas, executando
as tarefas estabelecidas.

➢ Avaliação prática ➢ Interpretar e analisar dados referente ao
estudo de caso ou texto de apoio proposto.

➢ Interpretar e analisar os dados do estudo
proposto e com base nos conteúdos e técnicas
t raba lhados em sa la  de au la ,  (bases
tecnológicas) “Resolvendo os problemas” com
clareza na expressão escrita, de forma
organizada, relacionando os conceitos no
estudo aplicado”.

➢ Trabalhos em equipe

➢  E laborar  re la tór io  contendo dados
pertinentes ao propósito da pesquisa, utilizando
para sua execução apenas livros, revistas e
artigos científicos.

➢ O relatório deve ser entregue de forma
digital e impresso, possuindo capa com os
respectivos nomes dos integrantes do grupo;
Utilizar as normas da ABNT para formatação do
trabalho (referencial teórico e citação direta e
indireta quando for o caso);O desenvolvimento
do relatório deve “elaborar uma proposta” com
argumentação coerente e coesa de acordo com
o propósito da pesquisa e com criatividade na
resolução dos problemas. Possuir escrita formal
e técnica, podendo apresentar os dados em
forma em tabelas, quadros e gráficos se
necessário.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL Módulo: 2º 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

Atividades de integração para o
fortalecimento de vínculos entre
os alunos. Atividades com
dinâmica.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas. Evidenciar a atuação
do profissional de RH.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.Organização e correção
de Exercícios desenvolvidos
nas aulas.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

Participação na reunião de
planajemento.

MARÇO
Evidenciar a importância da
matemática e suas aplicações
no cotidiano da área de RH.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

P a r t i c i p a ç ã o  n a  r e u n i ã o
pedagógica

ABRIL Ev idenc ia r  a  a tuação  do
profissional de RH.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Participação no conselho de
classe intermediário e reunião
de curso.

MAIO

Atividades de integração para o
fortalecimento de vínculos entre
os alunos. Atividades com
dinâmica.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas. Evidenciar a atuação
do profissional de RH.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Reunião Pedagógica

JUNHO

Atividades de integração para o
fortalecimento de vínculos entre
os alunos. Atividades com
dinâmica.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas. Evidenciar a atuação
do profissional de RH.

Organização e correção das a t i
v i d a d e s a v a l i a t i v a s
desenvolvidas nas aulas.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Reunião de Curso

JULHO

Atividades de integração para o
fortalecimento de vínculos entre
os alunos. Atividades com
dinâmica.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

Conselho de Classe Final e
reunião de curso.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Marras, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico 15ª Saraiva 1 2016.

Chiavenato,Idalberto. Administração de recursos humanos-Fundamentos básicos 7ª Manolo 1 2008.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
06 a 10 de maio SEMANA PAULO FREIRE.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação ocorrerá de forma contínua ao longo do semestre para os alunos que apresentarem rendimento insatisfatório. As
estratégias de recuperação envolvem atividades, recursos e metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de
eliminar ou reduzir dificuldades que inviabilizem o desenvolvimento das competências do componente curricular desse plano de
trabalho docente.

IX – Identificação:
Nome do Professor: LUIZ FERNANDO ZUIN

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 forma 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: ARIELA FERNANDA POLIDO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


