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MÓDULO II – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

II.1 – RESPONSABILIDADE E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Função: Mobilização e Organização Social 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar os fundamentos e 
conceitos do Empreendedorismo 
na área Social.  
 
 
 
 
 
2. Analisar oportunidades e 
parcerias. 
  
 
 
3. Definir estratégias para o 
desenvolvimento da criatividade 
e inovação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Analisar a evolução da 
responsabilidade social a partir 
dos seus aspectos históricos, 
políticos e econômicos.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Avaliar os parâmetros técnicos 
legais das Certificadoras de 
Responsabilidade Social, bem 
como critérios empresariais para 
implantação de projetos. 
  
 

1.1. Aplicar os fundamentos e 
conceitos do empreendedorismo 
na área social.  
1.2. Realizar contatos e mobilizar 
a população-alvo para obter a 
sua adesão no processo de 
desenvolvimento. 
  
2.1 Identificar o 
Empreendedorismo Social como 
oportunidade de 
desenvolvimento local 
  
3.1. Pesquisar estratégias para o 
desenvolvimento da criatividade 
e inovação. 
3.2. Identificar oportunidades de 
aprendizagem e tendências de 
iniciativas de empreendedorismo 
social. 
3.3. Colocar em prática ideias e 
oportunidades de negócio 
sociais. 
 
4.1. Identificar tipos de 
responsabilidade social e o papel 
social das organizações. 
4.2. Estruturar informações e 
resultados de ações do Terceiro 
Setor no Brasil.  
4.3. Criar grupos de produção, 
serviço de ação social de acordo 
com os interesses da 
comunidade.  
 
5.1. Caracterizar os critérios 
empresariais para a escolha de 
locais a serem atendidos com 
projetos e o impacto destes na 
imagem da organização.  
5.2. Pesquisar a ação do Terceiro 
Setor no contexto multicultural e 
da diversidade. 
 

1. Introdução ao 
Empreendedorismo:  

· O empreendedorismo no 
Brasil e no mundo:  
o empreendedorismo e a 

atividade econômica;  
o determinantes nacionais 

do empreendedorismo  
o características pessoais 

do empreendedor:  
o proatividade, 

habilidades, valores e 
necessidades;  

o empreendedorismo no 
futuro.  

 
2. O Empreendedor Social:  

· conceito de 
empreendedorismo 
social;  

· histórico do 
empreendedorismo 
social;  

· que é ser empreendedor 
social;  

· características comuns 
aos empreendedores 
sociais;  

 
3. Criatividade e inovação:  

· oportunidades e 
criatividade;  

· a sustentabilidade que 
geram novas 
oportunidades: 

o economia criativa;  
o economia solidária. 

 
4. Redes de desenvolvimento 
comunitário. 
 
5. Responsabilidade Social: 
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· Certificadoras de 
Responsabilidade 
Social 

 
6. Voluntariado Corporativo 
  
7. Critérios empresariais que 

direcionam a implantação de 
projetos sociais. 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 40 Prática 00 Total 40 horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 horas-aula 
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II.2 – ESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA SOCIAL  

Função: Pesquisa e Caracterização da Área de Atuação  

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar gráficos de pesquisas. 
  
 
 
 
 
 
2. Analisar índices e indicadores 
sociais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interpretar resultados 
estatísticos de acordo com cada 
método estudado.  
 

1.1. Fazer cálculos e construir 
tabelas.  
1.2. Elaborar e interpretar 
gráficos.  
1.3. Utilizar resultados 
estatísticos.  
 
2.1. Identificar dados 
relacionados à pesquisa social. 
2.2. Identificar fontes para 
pesquisa de tecnologia social.  
2.3. Organizar informações e 
comparar dados de estudos.  
2.4. Preparar base para análise 
de demandas locais pelas 
funções especializadas em 
projetos sociais.  
2.5. Identificar características e 
metodologias de pesquisas 
sociais, culturais e educacionais.  
2.6. Coletar estudos, relatórios e 
pesquisas sociais.  
 
3.1. Comparar resultados de 
tempo, qualidade, facilidade 
operacional, e custos entre novas 
tecnologias e as já utilizadas.  
3.2. Elaborar relatórios sobre os 
resultados das pesquisas de 
desempenho do mercado.  

1. Relações e funções 
  
2. Gráficos e tabelas  
 
3. Gráficos e distribuição de 
frequências  
 
4. Medidas associativas a 
variáveis quantitativas e 
qualitativas  
 
5. Diagrama de dispersão e 
medidas de correlação  
 
6. Estudo da Probabilidade  
 
7. Inferência Estatística  
 
8. Curva Normal (Gauss)  
 
9. Intervalos de confiança  
 
10. Indicadores de pesquisas da 
área educacional: ENEM, 
SARESP, IDEB, Prova Brasil  
 
11. Indicadores de pesquisas da 
área social: IDH, Bolsa Família, 
PAC, Leve leite.  

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 Prática 00 Total  60 horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 horas-aula 
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II.3 – INGLÊS INSTRUMENTAL 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Apropriar-se da língua 
inglesa como instrumento de 
acesso à informação e à 
comunicação profissional. 

 
 
 
 

 
2. Analisar e produzir textos da 
área profissional de atuação, em 
língua inglesa, de acordo com 
normas e convenções 
específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interpretar a terminologia 
técnico-científica da área 
profissional, identificando 
equivalências entre português e 
inglês (formas equivalentes do 
termo técnico). 
 

1.1 Comunicar-se oralmente na 
língua inglesa no ambiente 
profissional, incluindo 
atendimento ao público. 
1.2 Selecionar estilos e formas 
de comunicar-se ou expressar-
se, adequados ao contexto 
profissional, em língua inglesa. 
 
2.1 Empregar critérios e aplicar 
procedimentos próprios da 
interpretação e produção de texto 
da área profissional. 
2.2 Comparar e relacionar 
informações contidas em textos 
da área profissional nos diversos 
contextos de uso. 
2.3 Aplicar as estratégias de 
leitura e interpretação na 
compreensão de textos 
profissionais.            
2.4 Elaborar textos técnicos 
pertinentes à área de atuação 
profissional, em língua inglesa. 
 
3.1 Pesquisar a terminologia da 

habilitação profissional. 
3.2 Aplicar a terminologia da área 
profissional/habilitação 
profissional. 
3.3 Produzir pequenos glossários 
de equivalências (listas de 
termos técnicos e/ou científicos) 
entre português e inglês, 
relativos à área 
profissional/habilitação 
profissional. 

1. Listening 

· Compreensão auditiva 
de diversas situações no 
ambiente profissional: 

ü atendimento a 
clientes, colegas de 
trabalho e/ou 
superiores, 
pessoalmente ou ao 
telefone; 

ü apresentação pessoal, 
da empresa e/ou de 
projetos. 

 
2. Speaking 

· Expressão oral na 
simulação de contextos 
de uso profissional: 

ü atendimento a 
clientes, colegas de 
trabalho e/ou 
superiores, 
pessoalmente ou ao 
telefone. 

 
3. Reading 

· Estratégias de leitura e 
interpretação de textos;  

· Análise dos elementos 
característicos dos 
gêneros textuais 
profissionais;  

· Correspondência 
profissional e materiais 
escritos comuns ao eixo, 
como manuais técnicos e 
documentação técnica. 

 
4. Writing 

· Prática de produção de 
textos técnicos da área 
de atuação profissional; 
e-mails e gêneros 
textuais comuns ao eixo 
tecnológico. 

 
5. Grammar Focus 
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· Compreensão e usos 
dos aspectos linguísticos 
contextualizados. 

 
6. Vocabulary 

· Terminologia técnico-
científica; 

· Vocabulário específico 
da área de atuação 
profissional. 

 
7. Textual Genres 

· Dicionários; 

· Glossários técnicos;  

· Manuais técnicos;  

· Folhetos para 
divulgação;  

· Artigos técnico-
científicos;  

· Carta comercial; 
· E-mail comercial;  

· Correspondência 
administrativa. 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 40 Prática 00 Total 40 horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5)  50 horas-aula 
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II.4 – ORÇAMENTO E CONTRATOS PÚBLICOS 

Função: Orçamento Público e Contratos Públicos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar o papel do orçamento 
público dentro das atribuições do 
Estado.  
 
 
 
 
 
 
2. Analisar as funções e as 
características do orçamento 
público.  
 
 
 
 
3. Identificar métodos de 
montagem de licitações, de 
contratos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Selecionar as parcerias 
possíveis com o Setor Público.  

1.1 Detectar as atribuições 
econômicas do Estado.  
1.2 Identificar as bases do 
sistema orçamentário, seu 
objetivo e sua utilização como 
planejamento e como controle 
social por intermédio da 
transparência das atividades. 
 
2.1 Consultar legislação 
pertinente para contribuir com a 
elaboração ou a participação em 
licitações, contratos e parcerias.  
2.2 Caracterizar licitações e as 
obrigações dos envolvidos. 
 
3.1 Organizar coleta de 
informações quantitativas e 
financeiras para apoio à 
instauração do instrumento 
jurídico pertinente (licitação, 
contrato e parceria).  
3.2 Interpretar informações 
contidas em editais, licitações, 
contratos e convênios.  
3.3 Relacionar legislação para 
elaboração de licitações, 
contratos administrativos e 
convênios. 
 
4.1 Elaborar cronogramas e 
planos de trabalho para 
participação em processos de 
licitação, contrato e parceria.  
4.2 Organizar coleta de 
informações quantitativas e 
financeiras para a participação 
em processos de licitação, 
contrato e parceria.  
4.3 Elaborar cronogramas e 
planos de trabalho para peça 
jurídica pertinente para 
participação em processos de 
licitação, contrato e parceria. 

1. O Estado na economia:  

· crescimento das 
despesas públicas;  

· atribuições econômicas 
do Estado;  

 
2.Funções:  

· alocativa, distributiva e 
estabilizadora  

 
3. Orçamento público:  

· o que é;  

· para que serve;  

· divisão;  

· composição;  

· emendas;  

· suplementação  

· peças orçamentárias:  

· Plano Plurianual (PPA);  

· Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO);  

· Lei Orçamentária Anual 
(LOA)  

 
4. Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF);  
 
5. Modalidades de licitação:  
concorrência, tomada de preços, 
convite, concurso e leilão  
 
6. Pregão, Bolsa Eletrônica de 
Compras (BEC) e Ata de 
Registro de Preços:  

· casos de dispensa de 
licitação  

 
7. Fases do processo licitatório e 
recursos administrativos  
 
8. Contratos administrativos:  

· cláusulas necessárias;  

· garantia – modalidades;  

· duração e vigência;  
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· formas de alteração 
contratual – reajuste e 
revisão contratual;  

· rescisão;  

· sanções;  

· controle pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE)/ 
Tribunal de Contas do 
Município (TCM)  

 
9. Gestão de Parcerias Públicas 
e Privadas  
 
10. Contexto atual da gestão de 
pessoas nas organizações 
públicas e privadas:  

· gestão por resultados 

· terceirizações 

· parcerias 

· regulação, 

· contratos de gestão;  

· indicadores de gestão de 
pessoas;  

· meritocracia 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 40 Prática 00 Total 40 horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 horas-aula 
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II.5 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Função: Planejamento Organizacional 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar a evolução da 
estratégia organizacional.  
 
 
 
 
2. Analisar os conceitos básicos 
de construção da estratégia 
organizacional.  
 
 
 
 
 
 
3. Planejar a implantação do 
planejamento estratégico social. 

1.1. Identificar os principais 
conceitos de estratégia 
organizacional.  
1.2. Verificar a aplicação das 
estratégias na área social.  
 
2.1. Utilizar os conceitos básicos 
de estratégia organizacional para 
formulação do direcionamento 
estratégico.  
2.2. Comparar os estudos de 
cenário interno e externo das 
organizações sociais.  
2.3. Elaborar o portfólio social.  
 
3.1. Estabelecer a metodologia 
para a implantação do 
planejamento estratégico social.  
3.2. Utilizar o método PDCA para 
implantação do portfólio social.  

1. Processo histórico da evolução 
estratégica  
 
2. Conceito de estratégia social: 

· iniciativas sociais 

·  conceitos 

· características e 
processos de 
desenvolvimento.  

 
3. Conceitos básicos de 
estratégia:  

· propósito das 
organizações 

· visão 

· missão 

· princípios e valores;  

· opção estratégica  
 
4. Análise do ambiente externo:  

· tendências do setor 
social;  

· catalisadores 

· ofensores 

· oportunidades e 
ameaças;  

· concorrentes atuais e 
potenciais;  

· as partes interessadas 
(stakeholders);  

· análise do ambiente 
interno;  

· a auto avaliação: uma 
dificuldade real;  

· pontos fortes, pontos 
fracos e pontos a 
melhorar;  

· os 10ms do 
autodiagnóstico;  

· estratégias de alianças e 
parcerias;  

· motivações básicas para 
formar alianças e 
parcerias;  

· cuidados nas alianças e 
parcerias  
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5. A formulação do Portfólio 
Social:  

· objetivos e metas;  

· planos de ação;  

· programa de 
implantação;  

· investimentos;  

· orçamento;  

· cronograma  
 
6. Bases metodológicas do 
planejamento:  

· etapas de implantação;  

· preparação do workshop 

de planejamento 
estratégico;  

· funcionamento do 
workshop;  

· acompanhamento da 
implantação estratégica;  

· dificuldades típicas de 
implantação  

 
7. Desempenho do ciclo PDCA 
(Planejar, Executar, verificar, 
atuar).  
 
8. Bases metodológicas do ciclo 
PDCA. 
 
9. Facilitação de processo: 

· Conceito,  

· Competências 

· Técnica.  

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 Prática 00 Total 60 horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 horas-aula 
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II.6 – MAPEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO  

Função: Mobilização e Organização Social 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Caracterizar a área, retratando 
seus diferentes setores e 
definindo seu extrato social.  
 
2. Distinguir modelos adequados 
para mapear e diagnosticar as 
demandas do território. 
 
 
 
 
 
3. Sistematizar e analisar os 
dados dos mapeamentos.  

1.1 Identificar os métodos de 
mapeamento adequados.  
 
 
2.1 Escolher os recursos 
institucionais disponíveis e 
passíveis de serem utilizados em 
benefício da área de atuação.  
2.2 Utilizar os recursos 
institucionais disponíveis. 
 
 
3.1. Aplicar os modelos de 
mapeamento e diagnóstico 
social. 
3.2. Utilizar os dados auferidos 
do mapeamento para planejar o 
desenvolvimento das ações no 
território. 

1. Conceito de território  
 
2. Elementos que constituem o 
território; identidade, economia, 
política, geografia, demografia, e 
outros. 
 
3. Desenvolvimento territorial 
 
4. Definições de Mapeamento e 
diagnóstico social. 
 
5. Técnicas de mapeamento de 
diagnóstico social. 
 
6. Recursos e oportunidades 
para serem mapeadas:  

· mapeamento 
participativo;  

· da economia local;  

· das capacidades 
profissionais;  

· de negócios, gastos e 
consumo da 
comunidade;  

· das instituições de 
atuação local;  

· das associações e 
grupos;  

· dos talentos individuais;  

· das oportunidades 
educativas  

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 Prática 00 Total 60 horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 horas-aula 
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II.7 – FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA PROJETOS SOCIAIS 

Função: Gestão Administrativa e Financeira de Projetos e Recursos  

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar as especificidades de 
gestão relacionadas com a 
demanda local.  
 
 
 
 
2. Analisar e caracterizar os 
fundamentos do gerenciamento 
econômico, técnico e 
administrativo de projetos 
sociais.  
 
 
3. Analisar os recursos humanos 
e materiais disponíveis.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Definir os recursos 
necessários para a execução das 
atividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Avaliar qualitativamente e 
quantitativamente a execução 
dos projetos programados e 
analisar os resultados obtidos.  

1.1. Pesquisar metodologias de 
gestão de projetos comunitários.  
1.2. Identificar as diferenças 
existentes entre as diversas 
ferramentas de gestão de 
projetos.  
 
2.1. Coordenar recursos 
institucionais, financeiros, 
materiais.  
2.2. Classificar as modalidades 
de projetos quanto às formas de 
participação.  
 
3.1. Identificar necessidades de 
treinamento/atualização de 
pessoal, propondo sua 
realização.  
3.2. Organizar e monitorar 
grupos de interesse que atendam 
às necessidades e expectativas 
da comunidade.  
 
4.1. Identificar os recursos 
institucionais disponíveis e 
passíveis de serem utilizados em 
benefício da área de atuação.  
4.2. Utilizar os recursos 
disponíveis de forma ética e 
adequada.  
4.3. Controlar o processo de 
produção e serviços de grupos 
comunitários.  
4.4. Orientar a comercialização 
de produtos e serviços.  
 
5.1. Construir indicadores de 
gestão aplicados a projetos 
sociais.  
5.2. Aplicar instrumentos de 
avaliação.  
5.3. Monitorar a qualidade das 
atividades e dos serviços 
realizados;  
5.4. Aplicar legislação pertinente.  

1. Fundamentos de 
Administração: 

· Introdução à Teoria 
Geral da Administração. 

· Configurações 
organizacionais em 
instituições do terceiro 
setor;  

· Estratégias sociais e 
ambientais para 
diferentes tipos de 
organizações:  

· setor educacional, 
saúde, cultura, comércio 
e outros. 

 
2. Princípios de economia 
solidária:  

· marketing institucional;  

· vendas;  

· geração de renda  
 
3.  Noções de legislação 
trabalhista: CLT, voluntariado, 
estagiário. 
 
4. Qualidade total em projetos 
sociais:  

· Instrumentos de 
monitoramento e 
avaliação;  

· Indicadores 
quantitativos e 
qualitativos:  

· operacionais;  

· de impacto;  

· de resultado;  

· de contexto;  

· de processo.  
 
5. Marketing social e alianças 
estratégicas  
 
6. Articulação de parcerias:  

· com governo;  

· com iniciativa privada;  
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· com entorno;  

· cooperação 
internacional;  

· stakeholders  
 
7.Captação de recursos:  

· leis de incentivo;  

· setor público;  

· setor privado;  

· pessoas físicas  
 
8. Prestação de contas de 
projetos sociais. 
 
9. Noções básicas de 
matemática financeira: 

· porcentagem; 

· índices; 

· taxas; 

· acréscimos; 

· câmbio, conversões; 

· juros simples e 
composto; 

· descontos racionais e 
comerciais. 

· Fluxo de Caixa. 

· Controles Bancários: 
extrato e conciliação 
bancaria. 

· Planilhas de contas a 
pagar e receber. 

· Relatórios financeiros. 

· Registro e arquivamento: 
o nota fiscal; 
o fatura; 
o duplicata. 

 
10. Projetos de produção e 
serviços: 

· diagnósticos,  

· recursos,  

· execução,  

· comercialização e  

· avaliação 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 40 Prática 60 Total 100 horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 100 horas-aula 
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II.8 – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
(TCC) EM ORIENTAÇÃO COMUNITARIA 

Função: Estudo e Planejamento 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas empíricas e 
bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propor soluções 
parametrizadas por viabilidade 
técnica e econômica aos 
problemas identificados no 
âmbito da área profissional.  

1.1 Identificar demandas e 
situações-problema no âmbito da 
área profissional. 
1.2 Identificar fontes de pesquisa 
sobre o objeto em estudo. 
1.3 Elaborar instrumentos de 
pesquisa para desenvolvimento 
de projetos. 
1.4 Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e científicas, 
de forma criteriosa e explicitada. 
1.5 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo. 
 
2.1 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
2.2 Registrar as etapas do 
trabalho. 
2.3 Organizar os dados obtidos 
na forma de textos, planilhas, 
gráficos e esquemas. 

1. Estudo do cenário da área 
profissional 

· Características do setor: 
ü macro e 

microrregiões. 

· 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. 

 
2. Identificação e definição de 
temas para o TCC 

· Análise das propostas 
de temas segundo os 
critérios: 

ü pertinência; 
ü relevância; 
ü viabilidade. 

 
3. Definição do cronograma de 
trabalho 
 
4. Técnicas de pesquisa 

· Documentação indireta: 
ü pesquisa 

documental; 
ü pesquisa 

bibliográfica. 

· Técnicas de fichamento 
de obras técnicas e 
científicas; 

· Documentação direta: 
ü pesquisa de 

campo; 
ü pesquisa de 

laboratório; 
ü observação; 
ü entrevista; 
ü questionário. 
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· Técnicas de 
estruturação de 
instrumentos de 
pesquisa de campo: 

ü questionários; 
ü entrevistas; 
ü formulários, 

entre outros. 
 
5. Problematização 
 
6. Construção de hipóteses 
 
7. Objetivos 

· Geral e específicos 
(para quê? para 
quem?). 

 
8. Justificativa (por quê?) 

Observação 

O produto a ser apresentado deverá ser constituído de umas das tipologias estabelecidas conforme 
Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico Nº 354, de 25-02-2015, parágrafo 3°, mencionadas 
a seguir: Novas técnicas e procedimentos; Preparações de pratos e alimentos; Modelos de Cardápios – 
Ficha técnica de alimentos e bebidas; Softwares, aplicativos e EULA (End Use License Agreement); 
Áreas de cultivo; Áudios e vídeos; Resenhas de vídeos; Apresentações musicais, de dança e teatrais; 
Exposições fotográficas; Memorial fotográfico; Desfiles ou exposições de roupas, calçados e acessórios; 
Modelo de Manuais; Parecer Técnico; Esquemas e diagramas; Diagramação gráfica; Projeto técnico 
com memorial descritivo; Portfólio; Modelagem de Negócios; Planos de Negócios. 

Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos 

HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS HABILIDADES 

1. Planejar as fases de execução 
de projetos com base na 
natureza e na complexidade das 
atividades. 
 
 
 
 
 
2. Avaliar as fontes e recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
 
 
 
 
3. Avaliar a execução e os 
resultados obtidos de forma 
quantitativa e qualitativa. 

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. 
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. 
3.2 Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 

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. 
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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. 

 
4. Dimensionamento dos 
recursos necessários para 
execução do trabalho 
 
5. Identificação das fontes de 
recursos 
 
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 

Observação 

A apresentação descrita deverá prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema. 
Cada habilitação profissional definirá, por meio de regulamento específico, dentre os “produtos” a seguir, 

qual corresponderá à apresentação escrita do TCC, a exemplo de: Monografia; Protótipo com Manual 
Técnico; Maquete com respectivo Memorial Descritivo; Artigo Científico; Projeto de Pesquisa; Relatório 
Técnico. 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 40 Prática 60 Total 100 horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 100 horas-aula 

 

 

 

 

 

 


