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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.

➢ Interpretar tendências na gestão de recursos humanos.

➢ Utilizar resultados de estudos no sistema e nos subsistemas de gestão de Recursos Humanos.

➢ Identificar características e aplicar procedimentos de metodologia de pesquisa técnica e científica.

➢ Pesquisar tendências no mercado para a área de Recursos Humanos e sua aplicabilidade.

➢ DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ Apresentar soluções.

➢ Agir com tolerância.

➢ Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita.

➢ Agir com ética profissional.

➢ Tomar iniciativa.

➢ Atuar com flexibilidade.

➢ Evidenciar comprometimento.

➢ Agir com eficiência e eficácia.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM RECURSOS HUMANOS -
GRUPO A

Módulo: 3º 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, glossário, entre outros.
1. Referencial teórico da pesquisa: pesquisa e compilação de

dados; produções científicas entre outros.

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

1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio de
textos escritos e de explanaçõe 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. Anál ise dos dados:  In terpretação;  Expl icação;
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 RECURSOS HUMANOS -
GRUPO A

Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

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

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

➢ Apresentação do componente curricular, estratégias de
avaliação e expectativa da turma em relação a conteúdos,
método de trabalho, critérios de avaliação. Atividade de
integração. Introdução aos conceitos do componente
curricular.

➢ Levantamento das temáticas a serem desenvolvidas
pelos grupos, mediação da docente em cada tema/grupo
dialogado com os alunos.

05/02 a 08/02

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

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

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

➢ Definição dos temas e orientação para o início das
pesquisas bibliográficas. Aula expositiva referente aos
temas escolhidos pelos grupos para elaboração e
desenvolvimento do TCC.

11/02 a 15/02

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção. ➢ 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.

➢ Divisão dos grupos e pesquisa no laboratório de
informática de material para desenvolvimento dos
trabalhos. Aula expositiva diferentes significados para o
termo pesquisa; definições, terminologias e simbologias da
área de Recursos Humanos.

18/02 a 22/02

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção. ➢ 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.

➢ Atividade em grupo: Pesquisas na internet (Laboratório
de Informática). Aula expositiva as principais ferramentas
utilizadas na criação do desenvolvimento do projeto e
elaboração de pesquisa no campo de Recursos Humanos.

25/02 a 01/03

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

➢ 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: as principais ferramentas utilizadas na
criação do desenvolvimento do projeto. Atividade avaliativa
em grupo: apresentação e discussão o desenvolvimento da
introdução do TCC.

07/03 a 08/03



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

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

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

➢ Aula expositiva no laboratório de informática. Validação
do Cronograma de trabalho referente às entregas das
etapas do Trabalho de Conclusão do Curso Técnico em
Recursos Humanos.

11/03 a 15/03

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

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

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

➢ Aula expositiva no laboratório de informática. Validação
do Cronograma de trabalho referente às entregas das
etapas do Trabalho de Conclusão do Curso Técnico em
Recursos Humanos. Validação do cronograma referente às
entregas das etapas do Trabalho de Conclusão de Curso
do Técnico em Recursos Humanos. Atividade avaliativa
contínua em grupo referente às dificuldades dos alunos no
desenvolvimento do projeto, pesquisa.

18/03 a 22/03

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

➢ 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. Orientação dos trabalhos de conclusão
de curso. Laboratório d e Informática.

25/03 a 29/03

➢ 2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.

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

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

➢ Aula expositiva e orientação para a elaboração do
trabalho de conclusão de curso. Atividade avaliativa em
grupo - apresentação do Capítulo 1 dos TCCs.

01/04 a 05/04

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

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa: 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.

➢ As principais ferramentas utilizadas na criação do
desenvolvimento do projeto. Orientação dos trabalhos de
conclusão de curso.

08/04 a 12/04

➢ 2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do 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.

➢ Identificação das fontes de recursos. Orientação aos
grupos de acordo com a pertinência ao tema. Atividade em
grupo: Pesquisa - laboratório de informática.

15/04 a 18/04



➢ 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.

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

➢ Organização dos dados de pesquisa: seleção,
codificação e tabulação. Aula expositiva.

22/04 a 26/04

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

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

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

➢ 4. Dimensionamento dos recursos necessários para
execução do trabalho

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

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

➢ Feriado nacional (Dia do Trabalho)

29/04 a 03/05

➢ 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.

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

➢ Aula Expositiva. Organização dos dados de pesquisa,
seleção, codificação e tabulação. Orientação dos grupos e
trabalho de conclusão de curso.

➢ Semana Paulo Freire.
06/05 a 10/05

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

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

➢ Métodos utilizados na pesquisa documental e de
prática. Atividade avaliativa em grupo - Apresentação da
síntese do desenvolvimento do TCC. Elaboração de
resenha sobre o TCC.

13/05 a 17/05

➢ 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.

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

➢ Discussão sobre a aula anterior e as resenhas
desenvolvidas, promovendo atualização sistemática.
Orientação para o grupo de trabalho. Atividade avaliativa:
participação e integração do grupo no desenvolvimento do
TCC. 20/05 a 24/05

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

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

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

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

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

➢ Apresentação prévia dos grupos. Técnicas de
apresentação, postura corporal e linguagem verbal.

27/05 a 31/05

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

➢ 3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.

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

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

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

➢ Apresentação prévia dos grupos. Técnicas de
apresentação, postura corporal e linguagem verbal.

03/06 a 07/06



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

➢ 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

➢ Orientações gerais para a apresentação do trabalho.
Atividade avaliativa em grupo /individual.

10/06 a 15/06

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

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

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

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

➢ 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.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa: 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.

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

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

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

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos

➢ Correções e orientações/sugestões apontadas pela
Banca avaliativa dos Trabalhos de Conclusão de Curso.

17/06 a 19/06

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

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

➢ 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.

➢ 1. Referencial teórico da pesquisa: 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.

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

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos

➢ Correções e orientações/sugestões apontadas pela
Banca avaliativa dos Trabalhos de Conclusão de Curso.

24/06 a 28/06

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

➢ 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.

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

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

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

➢ 9. Sistemas de gerenciamento de projeto

➢ 10. Formatação de trabalhos acadêmicos

➢ Encerramento da competência e devolutiva para os
alunos referente ao desenvolvimento do TCC/Artigo.

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 RECURSOS HUMANOS -
GRUPO A

Módulo: 3º MÓDULO

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

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

➢ Expressar criticamente sua posição acerca
do assunto. Ter boa participação em debates.

➢ Destreza;

➢ Disciplina,

➢ Trabalho em Equipe

➢ Pontualidade,

➢ Compreensão

➢  Senso de percepção, resolução de
problemas e comunicação. Saber relacionar
ideias a fim de interpretar e analisar as
questões propostas para a construção do
trabalho de conclusão de curso.

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

➢ Participação em sala

➢ Postura ética

➢ Compreensão

➢ Trabalho em Equipe

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ O aluno deverá ser capaz de: ter o senso de
percepção,  resolução de problemas e
comunicação. Saber relacionar ideias a fim de
interpretar e analisar as questões propostas.

➢ Trabalho prático (em grupo)

➢ Postura ética

➢ Compreensão

➢ Trabalho em Equipe

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Apresentação oral e escrita, de forma
coerente, dando resolução demonstrando os
trabalhos desenvolvidos, conforme orientação.

➢ Trabalho prático (individual)

➢ Postura ética

➢ Compreensão

➢ Trabalho em Equipe

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Apresentação oral e escrita, de forma
coerente, dando resolução demonstrando os
trabalhos desenvolvidos, conforme orientação.



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

➢ Expressar criticamente sua posição acerca
do assunto. Ter boa participação em debates.

➢ Destreza;

➢ Disciplina,

➢ Trabalho em Equipe

➢ Pontualidade,

➢ Compreensão

➢  Senso de percepção, resolução de
problemas e comunicação. Saber relacionar
ideias a fim de interpretar e analisar as
questões propostas para a construção do
trabalho de conclusão de curso.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM RECURSOS HUMANOS -
GRUPO A

Módulo: 3º 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 Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos.

Levantamento das expectativas
dos alunos em relação ao
c o m p o n e n t e  c u r r i c u l a r  e
semestre letivo.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Pesquisa do Material Didático
para o planejamento das aulas.

Reun ião  P lane jamen to  e
Reunião de Curso.

MARÇO

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

Levantamento das expectativas
dos alunos em relação ao
c o m p o n e n t e  c u r r i c u l a r  e
semestre letivo.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Pesquisa do Material Didático
para o planejamento das aulas. Reunião pedagógica.

ABRIL Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos.

Levantamento das expectativas
dos alunos em relação ao
c o m p o n e n t e  c u r r i c u l a r  e
semestre letivo.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Pesquisa do Material Didático
para o planejamento das aulas.

Reunião de Curso e Reunião
Conselho Intermediário.

MAIO

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

Levantamento das expectativas
dos alunos em relação ao
c o m p o n e n t e  c u r r i c u l a r  e
semestre letivo.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Pesquisa do Material Didático
para o planejamento das aulas.

Semana Paulo Freire 06/05 à
10/05. Reunião Pedagógica.

JUNHO

Organização de at ividades
extracurriculares: participação
em palestras e ou v is i tas
técnicas na área de RH.

Levantamento das expectativas
dos alunos em relação ao
c o m p o n e n t e  c u r r i c u l a r  e
semestre letivo.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Pesquisa do Material Didático
para o planejamento das aulas.

Reunião de Curso e Dia da
Família.

JULHO

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

Levantamento das expectativas
dos alunos em relação ao
c o m p o n e n t e  c u r r i c u l a r  e
semestre letivo.

Organização e correção de
Exercícios desenvolvidos nas
aulas.

Pesquisa do Material Didático
para o planejamento das aulas.

Conselho de Classe Final;
Reunião de Planejamento e
Reunião de Curso.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Álvaro; Nick, Eva. Dicionário Técnico de Psicologia. São Paulo: Cultrix, 2001.

•Davidoff, Linda L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Makron Books, 2001

•Emmerich, Roxanne. Até que enfim é segunda. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

•França, Ana Cristina, L. Práticas de Recursos Humanos – conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: Editora Atlas, 2011.

•Gattai, Maria. Dinâmicas de grupo – da teoria à prática. São Paulo: Senac, 2014.

•Krames, Jeffrey, A. Os princípios de liderança de Jack Welch: 24 lições do maior executivo do mundo. Rio de Janeiro: Sextante:

2006.

•Naguel, Marta. Manual de Psicologia Organizacional. Curitiba: Unificado, 2007.

Robbins, Stephen P. Comportamento Organizacional. São Paulo – Prentice Hall, 2002.

* Consultas a sites especializados na área, para correlacionar com a atuação do profissional no mercado de trabalho.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Semana Paulo Freire 06/05 à 10/05.

Palestra com Profissionais da área de RH.

Projeto IntegraRH.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Para isso, serão realizadas:

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.

•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: ARIELA FERNANDA POLIDO

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: ANA CLAUDIA CÂMARA PEREIRA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


