
 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica – 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia 

Qualificação: Técnico Em Multimídia 

Componente Curricular: Construção De Projetos Em Multimídia  

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor:  Gislene Santos Soares  

 

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

 
- Conceber roteiros e projetos em multimídia.  

- Criar projetos de comunicação visual em meios eletrônicos.  

- Utilizar técnicas de animação e tratamento de imagens.  

- Gerenciar projetos multimídia.  

- Escrever e interpretar textos técnicos, utilizando o vocabulário específico da área.  

- Desenvolver projeto que mobilize as competências, as habilidades e as bases 

tecnológicas desenvolvidas durante o curso. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Construção De Projetos Em MultimídiaMódulo:III 

 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

Organizar a estrutura de produção de 
projeto em multimídia.  
 
Planejar e produzir o projeto de 
multimídia adequado à proposta.  
 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
 
1.3 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
2.4 
 
 
2.5 

Realizar e interpretar o briefing para 
concepção de projetos em multimídia.  
 
Dividir as diversas fases do projeto e realizar 
a pré-produção.  
 
Realizar pós-produção e acompanhamento 
de desempenho da produção.  
 
Identificar os elementos audiovisuais 
aplicados ao projeto multimídia.  
 
Estabelecer cronograma de atividades e 
organograma de responsabilidades.  
 
Selecionar as interfaces que serão 
adequadas à concretização do projeto.  
 
Criar leiaute de multiplataformas para projeto 
multimídia.  
 
Executar um projeto multimídia adequado ao 
briefing.  

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 

Pesquisa, seleção e organização de 
recursos humanos e técnicos 
 
Briefing: conceitos e fundamentos.  
 
 
Cronograma, organograma e fluxograma 
 
 
 Planos de produção técnica  
 
 Design:  
interatividade e comunicação visual  
 
Utilização de mídias e suas tecnologias  
 
 Programação e animação  
 
Edição de produtos audiovisuais:  
som e imagem  
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II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Construção De Projetos Em MultimídiaMódulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Dividir as diversas fases do 
projeto e realizar a pré-
produção.  
 

(Competência 2) 
Pesquisa, seleção e 
organização de recursos 
humanos e técnicos 
 

Apresentação das bases tecnológicas e plano 
de trabalho docente. 

Apresentação individual e conhecimentos 
sobre construção de projetos em multimídia. 

 
25/07 a 26/07  

Dividir as diversas fases do 
projeto e realizar a pré-
produção.  
 

(Competência 1) 
Briefing: conceitos e 
fundamentos.  
 

Aula em laboratório, Atividade em grupo: 
Desenvolver briefing do projeto, um produto 

de uso comercial, utilizando as bases de 
construção de projetos. 

01/08 a 16/08 

Cronograma, organograma 
e fluxograma 

 
(Competência 2) 
Estabelecer cronograma de 
atividades e organograma de 
responsabilidades.  
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

- Apresentação e discussão da produção dos 
alunos e seus aspectos projetuais. 

 

22/09 a 23/09 

 
Identificar os elementos 
audiovisuais aplicados ao 
projeto multimídia.  

 

 
(Competência 2) 
Utilização de mídias e suas 
tecnologias  

 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

- Apresentação dos passos de pré-produção e 
de controle de datas, orçamento e execução. 

 

29/09 a 30/09 
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Criar leiaute de 
multiplataformas para 
projeto multimídia.  
 

(Competência 2) 
Cronograma, organograma e 
fluxograma 
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

- Briefing passado pelo professor: Criação da 
Marca pessoal do aluno. 

- Desenvolvimento de cronograma, e datas de 
entrega. 

 

05/09 a 06/09  

Executar um projeto 
multimídia adequado ao 
briefing. 

(Competência 2) 
Utilização de mídias e suas 
tecnologias  
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

- Apresentação em seminário das marcas e 
feedback dos alunos e professor. 

 

12/09 a 13/09 

Executar um projeto 
multimídia adequado ao 
briefing.  
 

(Competência 1) 
Cronograma, organograma e 
fluxograma 
 

Aula prática em laboratório, com objetivo de 
aplicar a tecnica aprendida. 

Avaliação individual: 
-Desenvolvimento de cronograma baseado na 

execução do projeto. 
- Apresentação ao conceito do sistema de 

controle SCRUM. 

19/09 a 20/09 

Identificar os elementos 
audiovisuais aplicados ao 
projeto multimídia.  

 

(Competência 2) 
Design:  
Interatividade e comunicação 
visual  

 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

Avaliação individual: 
- Apresentação e analise dos dados criados 

pelos alunos. 
 

26/09 a 27/09 
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Dividir as diversas fases do 
projeto e realizar a pré-
produção.  
 

(Competência 1) 
Pesquisa, seleção e 
organização de recursos 
humanos e técnicos 
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

- Analise de gerenciamento de pessoas por 
meio de estudo de casos. 

 

03/10 a 04/10 

Planos de produção técnica  
(Competência 2) 
Planos de produção técnica 
 
 

Aula em laboratório com prática. 
 

Avaliação em grupo: 
Dinâmica com situações de gerenciamento e 

divisão de tarefas entre a equipe. 
 

10/10 a 11/10 

Identificar os elementos 
audiovisuais aplicados ao 
projeto multimídia.  
 

(Competência 2) 
Cronograma, organograma e 
fluxograma 
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

- Formas de captação de recursos. (Editais, 
sites de arrecadação coletiva, parcerias, etc.) 

 

17/10 a 18/10 

Identificar os elementos 
audiovisuais aplicados ao 
projeto multimídia. 

(Competência 1) 
Pesquisa, seleção e 
organização de recursos 
humanos e técnicos 
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

- Estudo de projetos que usaram captação de 
recursos. 

Montagem de proposta de captação de 
recursos. 

 

24/10 a 25/10 

Selecionar as interfaces que 
serão adequadas à 
concretização do projeto.  
 

(Competência 1) 
Edição de produtos 
audiovisuais:  
Som e imagem  
 

Aula em laboratório com prática. 
 

Avaliação em grupo: 
-Montagem de proposta para arrecadação de 

recursos. 
 

31/10 a 01/11 
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Criar leiaute de 
multiplataformas para 
projeto multimídia.  
 

(Competência 1) 
Cronograma, organograma e 
fluxograma 
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

-Apresentação de sistemas de controle de 
projetos. 

 

07/11 a 08/11 

Criar leiaute de 
multiplataformas para 
projeto multimídia.  
 

(Competência 2) 
Design:  
Interatividade e comunicação 
visual  
 

Aula em laboratório com prática. 
 

-Utilização de sistemas de controle de 
projetos. 

 

14/11  

Realizar pós-produção e 
acompanhamento de 
desempenho da produção.  
 

(Competência 1) 
Briefing: conceitos e 
fundamentos.  
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

- Estudo de projetos que usaram captação de 
recursos. 

Montagem de proposta de captação de 
recursos. 

 

21/11 a 22/11 

 Realizar e interpretar o 
briefing para concepção de 
projetos em multimídia.  
 

(Competência 2) 
Planos de produção técnica  

Aula em laboratório com prática. 
 

Avaliação em grupo: 
-Ajuste de TCC usando as técnicas de 

montagem de projeto. 
- Ajuste de cronograma 

28/11 a 29/11 

Executar um projeto 
multimídia adequado ao 
briefing. 

(Competência 1) 
Cronograma, organograma e 
fluxograma 
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 

-Uso de técnicas aprendidas para ajuste do 
TCC. 

 

02/12 a 04/12 
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Criar leiaute de 
multiplataformas para 
projeto multimídia.  
 

(Competência 1) 
Planos de produção técnica  

Aula em laboratório com prática. 
 

Avaliação em grupo: 
- Memorial descritivo detalhado do projeto de 

TCC 
 

05/12 a 06/12 

Executar um projeto 
multimídia adequado ao 
briefing. 

(Competência 2) 
Edição de produtos 
audiovisuais:  
Som e imagem  

 

Entrega do trabalho final 
 

13/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Organizar a estrutura de 
produção de projeto em 
multimídia. 

Conceber pensamento 
estratégico sobre a utilização 
de recursos necessários e 
disponíveis para a 
viabilização do projeto. 
 

Observação direta 
Atividade de pesquisa em 
grupo 
Apresentação oral individual 
Atividade prática 

Apresentação coesa de 
ideiasexpressas no projeto 
multimídia.  
 

Criar, construir e apresentar 
projetos em multimídia 

2. Planejar e produzir o 
projeto de multimídia 
adequado à proposta. 

Demonstrar capacidade 
analítica e executora 
prevendo recursos técnicos 
e de pessoal. 

Apresentação oral individual 
 
Atividade prática 

Clareza quanto ao 
entendimento dos pontos 
fundamentais que circundam 
a pré-produção, a produção 
e a pós-produção de 
projetosem multimídia.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila do professor; 
 
Modelos de Cronograma: www.eliogp.com.br 
 
Bibliografia: 
 
COLLINS, James C. Feitas, Para durar: práticas bem-sucedidas de empresas visionárias. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 
 
CAMPOS, Vicente F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Nova Lima: INDG 
Tecnologia e Serviços LTDA., 2004. 
 
FIELD, Syd. Manual do Roteiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 1989 
 
GEHRINGER, Max. O melhor de Max Gehringer na CBN: 120 conselhos sobre carreira, 
currículo, comportamento e liderança. São Paulo: Globo, 2006 
 
GIARDELI, Gil. Você é o que você compartilha. São Paulo: Gente, 2012. 
 
HOOVER, John. Como trabalhar para um idiota: aprenda a evitar conflitos com seu chefe. 
São Paulo: Futura, 2005. 
 
KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2009. 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10. ed. Pearson: Prentice Hall, 2000. 
______________. Marketing para o século XXI. 9. ed. São Paulo: Futura, 2001. 
 
ROCHA, Ivone. Soluções em Internet: Conceitos e estratégias para facilitar a geração de 
negócios. Rio de Janeiro: Book Express, 2004. 
 

 

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

 
Trabalho de pesquisa; 
Exercícios individuais. 
 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Gislene Santos Soares                           Data: 11/08/17 

Assinatura:             
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X- Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as 
competências, habilidades e bases tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso 
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelos professores no primeiro semestre de 
2017.  

 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior 

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 53 aprovado pela portaria CETEC Nº 86, de 19-04-2011 

Etec: Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 

Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso em 
Multimídia 

Módulo: 3º módulo C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Lilian Amatucci Gazoti 

 

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

ATRIBUIÇÕES:  

 Conceber roteiros e projetos em multimídia.  

 Criar, desenvolver e atualizar sites e páginas da Internet.  

 Desenvolver projetos para TV digital.  

 Criar projetos de comunicação visual em meios eletrônicos.  

 Utilizar técnicas de animação e tratamento de imagens.  

 Gerenciar projetos multimídia.  

 Escrever e interpretar textos técnicos, utilizando o vocabulário específico da área. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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 Desenvolver projeto que mobilize as competências, as habilidades e as bases 
tecnológicas desenvolvidas durante o curso. 

 

      ATIVIDADES:  

A – CRIAR PRODUTO DE MULTIMÍDIA 

Determinar ideia ou conceito a ser adotado; buscar imagens adequadas à proposta;  
desenvolver projetos de produto; definir padrões de qualidade do produto.  

 

B – PRODUZIR TRABALHOS EM MULTIMÍDIA  

Aplicar técnicas de computação gráfica; aferir padrão de qualidade do produto de multimídia; 
executar ilustração digital e tratamento de imagens; realizar trabalhos de animação digital; 
definir técnicas de acabamento.  

 

C – PESQUISAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
Propor e desenvolver soluções técnicas e tecnológicas para produtos em multimídia;  
executar registros gráficos, modelos, protótipos e memoriais.  

 

D – COMERCIALIZAR PROJETOS EM MULTIMÍDIA  

Contatar clientes diretamente; gerenciar projetos de multimídia; organizar cronogramas de 
execução e entrega.   

 

E – INTERPRETAR AS NECESSIDADES DO CLIENTE 

Realizar entrevistas com o cliente para definir necessidades funcionais e técnicas; identificar 
expectativas e necessidades do cliente.  

 

F – ATRAIR O CONSUMIDOR 

Criar ambiente favorável ao consumo; criar ambientes temáticos e estéticos; estudar a 
implantação de projetos conforme o target do cliente; montar espaços que destaquem o 
produto; identificar a estratégia adequada de promoção dos projetos multimídia.    

 

G – COMUNICAR-SE 

Demonstrar habilidade para comunicar-se com diferentes públicos; demonstrar capacidade 
de diálogo; demonstrar poder de persuasão.  

 

H – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

Demonstrar conhecimento das leis de incentivo à cultura; manter-se atualizado sobre 
modalidades de patrocínio ao trabalho artístico; manter-se atualizado profissionalmente; 
demonstrar ética profissional; demonstrar conhecimento artístico e estético; demonstrar 
domínio técnico. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso em Multimídia                    Módulo:III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

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

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

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

1.1 
 

1.2 
 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
3.1 
 
3.2 
 
3.3 

 
3.4 

 
 
 
 
 

 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos.   
Comunicar ideias de forma clara e objetiva por 
meio de textos e explanações orais.  
Correlacionar recursos necessários e plano de 
produção.  
Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto.   
Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto.   
Verificar e acompanhar o desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  
Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.   
Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.   
Organizar as informações, os textos e os dados, 
conforme formatação definida 

 
 

 
 

 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 

10. 

Referencial teórico:  pesquisa e compilação de 
dados; produções científicas etc  
  
Construção de conceitos relativos ao tema do 
trabalho: definições; terminologia; simbologia etc  
  
Definição dos procedimentos metodológicos:  
- cronograma de atividades;  
- fluxograma do processo  
  
Dimensionamento dos recursos necessários  
  
Identificação das fontes de recursos  
  
Elaboração dos dados de pesquisa: seleção;  
codificação; tabulação  
  
Análise dos dados: interpretação; explicação; 
especificação  
  
Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, 
histogramas  
  
Sistemas de gerenciamento de projeto  
  
Formatação de trabalhos acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:     Desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso em Comunicação Visual                               Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

XX XX 
Semana Inaugural – Ciclo de Palestras 

técnicas / Palestrantes do Mercado de 

trabalho 

Aula 1   
De: 24/07 a 28/07 

 ( 2,5 h.a ) 

XX XX 
Semana Inaugural – Ciclo de Palestras 

técnicas / Palestrantes do Mercado de 

trabalho 

Aula 2  
De: 31/07 a 04/08  

 ( 2,5 h.a ) 

1.1.Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos.   
1.2.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
2.1.Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  
 

 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos 
recursos necessários. 

 
Aula Expositiva Inaugural: Apresentação do 
Professor, disciplina / Exposição das Bases 
Tecnológicas, competências e habilidades da 
disciplina. 
 
Levantamento do cronograma desenvolvido em 
PTCC / dados referentes aos projetos. 
 
Comunicação sobre as datas de pré-bancas, 
bancas e entrega do relatório técnico e DVD - 
Disponibilização do Kit TCC para os alunos ( 
explicação sobre os arquivos ) 
 

Aula 3  
De: 07/08 a 11/08 

 ( 2,5 h.a ) 
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3.1.Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  
 

 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos 
recursos necessários.  

 

Aula Expositiva com uso de datashow  

 

Apresentação da Metodologia do CANVAS 
 

Aula 4  
De: 14/08 a 18/08 

( 2,5 h.a )  

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

 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos 
recursos necessários.  

 
Aula Expositiva com uso de datashow  

 

Apresentação da Metodologia do CANVAS 
Introdução do desenvolvimento do CANVAS do 
projeto de TCC – Explicação do professor e 
aplicação dos alunos nos seus respectivos 
projetos. 
Acesso ao CANVAS on-line por meio do site do 
SEBRAE. 
 

Aula 5 
De: 21/08 a 25/08 

( 2,5 h.a ) 
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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. Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos 
recursos necessários. 

 

 
Aula Expositiva com aplicação prática dos 
alunos divididos em grupo 
 
Aprofundamento de cada quadrante do CANVAS 
através de pesquisa / levantamento de dados de 
mercado. 
 

Aula 6 
De: 28/08 a 01/09 

( 2,5 h.a ) 

  
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.  
 

 

4.Dimensionamento dos recursos 
necessários. 

5.Identificação das fontes de 
recursos. 

Proposta de Atividade: Relação de todos os 
materiais que deverão ser desenvolvidos a partir 
do CANVAS com previsão de datas para início e 
término. 
 
Produção técnica 

 
Aula 7  

De: 04/09 a 08/09 
 ( 2,5 h.a ) 
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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 
 

 

6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

 
Proposta de Atividade: Elaboração de 
questionário de pesquisa / Aplicação via web 
 
Produção técnica 

Aula 8 
De: 11/09 a 15/09 

( 2,5 h.a ) 

  
 

Semana Técnica / Semana de Animação 

Aula 9 
De: 18/09 a 22/09 

( 2,5 h.a ) 
3.3.Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas.   
 
3.4.Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida 
 

6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  

 
Proposta de Atividade: Análise dos dados / 
Revisão de ajustes no CANVAS 
 
Produção técnica 

Aula 10 
De: 25/09 a 29/09 

( 2,5 h.a ) 

3.3.Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas.   
 
3.4.Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida 
 

1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  

Proposta de Atividade: Pesquisa de Mercado / 
fundamentação e Justificativas do Projeto 
 
Produção técnica 

Aula 11 
De: 02/10 a 06/10 

( 2,5 h.a ) 
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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 
 

1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  

Proposta de Atividade: Pesquisa de Mercado / 
fundamentação e Justificativas do Projeto 
 
Produção técnica 

Aula 12 
De: 09/10 a 13/10 

 ( 2,5 h.a ) 
 

3.2.Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.   
 

 

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

 
 

Proposta de Atividade: Elaborar um esboço da 
apresentação do TCC / Mapeamento slide por 
slide ( Storytelling do Projeto ) 
 
Redação do Relatório técnico com base no 
CANVAS e nas informações levantadas. 
 
Atendimento individualizado aos grupos 
 

 
Aula 13 

De: 16/10 a 20/10 
( 2,5 h.a ) 
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1.2.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações 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: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Proposta de Atividade: Elaborar um esboço da 
apresentação do TCC / Mapeamento slide por 
slide ( Storytelling do Projeto ) 
 
Redação do Relatório técnico com base no 
CANVAS e nas informações levantadas. 
 
Atendimento individualizado aos grupos 
 
 

Aula 14 
De: 23/10 a 27/10  

 ( 2,5 h.a ) 
 

1.2.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações 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: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

 
Proposta de Atividade: Redação do Relatório 
técnico com base no CANVAS e nas 
informações levantadas. 
 
Atendimento individualizado aos grupos  

Aula 15  
De: 30/10 a 03/11 

 ( 2,5 h.a ) 

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

 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 

 

 
Pré- banca de TCC 

 

Aula 16 
De: 06/11 a 10/11 

 ( 2,5 h.a ) 
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1.2.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações 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: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

 
Ajustes necessários nos projetos 
Atendimento individualizado aos grupos 
 
Produção técnica 

Aula 17 
De: 13/11 a 17/11 

 ( 2,5 h.a ) 

1.2.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações 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: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

 
Ajustes necessários nos projetos 
Atendimento individualizado aos grupos 
 
Produção técnica 

 
 

Aula 18 
De: 20/11 a 24/11  

 ( 2,5 h.a ) 
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1.2.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações 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: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Entrega dos Relatórios técnicos / DVD´s 
 

 
 

Aula 18 
De: 27/11 a 01/12  

 ( 2,5 h.a ) 
 

1.2.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
 
3.4.Organizar as informações, 
os textos e os dados conforme 
formatação definida. 
 

 

 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Bancas de TCC´s /  
Apresentação dos Projetos de Conclusão de 

Curso. 

 
 

Aula 20 
De: 04/12 a 08/12 

 ( 2,5 h.a ) 
 

1.2.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
 
3.4.Organizar as informações, 
os textos e os dados conforme 
formatação definida. 
 

 

 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Feira de TCC´s /  
Apresentação dos Projetos para a Comunidade 

Escolar 

Aula 21  
De: 11/12 a 15/12 

 ( 2,5 h.a ) 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Habilitação Profissional de Técnico em Multimídia  
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de conclusão de Curso em Multimídia 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

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

 

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

 

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

 
 

 Elaboração de Projetos 

Técnicos 

 Observação direta 

 Pesquisa de Mercado 

 Presença nas aulas 

 Participação em sala de aula 

e nos trabalhos coletivos 

 Entrega das atividades 

propostas nos prazos 

 Sinergia com o grupo de 

trabalho 

 Desempenho em sala de aula 

 Desempenho na 

 
 
 

 Observação 

 Criticidade 

 Percepção do meio / 

veículos de comunicação 

 Interpretação 

 Aplicação prática do 

conteúdo apresentado 

 Atitude pró-ativa 

 Decodificação da 

linguagem 

 Criatividade 

 

 
 

 Domínio sobre o conteúdo 

dos módulos e sua 

aplicabilidade no projetos e 

no TCC – bancas e pré-

bancas 

 Planejamento 

 Evolução do aprendizado 

no decorrer do curso 

 Aplicabilidade dos 

conceitos 

 Qualidade e pontualidade 

dos trabalhos entregues 

 Participação 
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apresentação dos projetos  Assiduidade 

 
 
V – Plano de atividades docentes* 
 

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 

      

Julho 
Organização das palestras com 
ex-alunos, recepção aos alunos Recuperação Contínua 

Continuo 
 atividade aula-aula 

Procedimento 
adotado aula a aula 

Reunião projeto 
interdisciplinar 

Agosto 
Palestra com profissional de 

mercado / curso Recuperação Contínua 
 Continuo 

 atividade aula-aula 
Procedimento 

adotado aula a aula Reunião de curso 

Setembro Acompanhamento 
personalizado Recuperação Contínua 

 Continuo 
 atividade aula-aula 

Procedimento 
adotado aula a aula 

Reunião alinhamento 
de projeto 

interdisciplinar 

Outubro 
 

Semana Técnica Recuperação Contínua 
 Continuo 

 atividade aula-aula 
Procedimento 

adotado aula a aula Conselho Intermediário 

Novembro 
 

Acompanhamento 
personalizado Recuperação Contínua 

 Continuo 
 atividade aula-aula 

Procedimento 
adotado aula a aula 

Acompanhamento de 
projeto Interdisciplinar 

Dezembro 
Acompanhamento 

personalizado 
 Recuperação Contínua 

 Continuo 
 atividade aula-aula 

Procedimento 
adotado aula a aula 

Apresentação Projetos 
Interdisciplinares 
Conselho Final 
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*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
Apostila do professor; 
Apresentação de sites, blogs e vídeos relacionados à produção de projetos em Multimídia. 
 
Bibliografia básica: 
 
GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5º edição. Atlas. 2010  
MARTINO, Luis M. S. Teoria da comunicação. 4º edição. Petrópolis: Vozes. 2013 
MARCONI, Marina de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia científica. 7º edição. 2010 
 
Bibliografia completar: 
 
PENA, Felipe. 1000 perguntas sobre teoria da comunicação. – Rio de Janeiro: LTC, 2012 
BERTOMEU, João Vicente Cegato, Criação Visual e Multimídia – São Paulo: Cengage Learning, 2010 
CARBONI, Guilherme C. O Direito de Autor na Multimídia. Quartier Latin.  
HOLSINGER, Erik. Como Funciona a Multimídia.Quark do Brasil Ltda. 
MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia. Arte e Ciência. 
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: Conceitos e Aplicações. Editora LTC. 
THALMANN, Daniel. Mundos Virtuais e Multimídia.Editora. 
OSTEWALDER, Alexander, Business Model Canvas Inovação em Modelos de Negócios. Rio de Janeiro: 
Atlas Books, 2011. 
 
https://www.sebrae.com.br/ 
 
 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 
Ciclo de Palestras – Semana de Recepção / acolhimento 
Semana Técnica / Semana de Animação 
Palestras programadas ao longo do semestre para o Curso de Multimídia 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A partir do diagnóstico e necessidade de aplicação pontual – personalizada de acordo com o desempenho 
do aluno 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso 
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelos professores no primeiro semestre de 
2017.  

 

https://www.sebrae.com.br/
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Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior 

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
 
XI– Replanejamento 
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