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Plano de Curso nº 209           aprovado pela portaria Cetec nº 148        de  09 / 10 / 2012 

Etec: Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Técnico Fotográfico 

Componente Curricular: Gerenciamento de Acervos Fotográficos 

Módulo: 3º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Michela Brigida 

 

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

 
1. Manusear acervos fotográficos digitais e convencionais. 
2. Documentar e catalogar a imagem fotográfica. 
3. Identificar e manusear acervos fotográficos 
4. Produzir documentação referente à imagem. 
5. Contextualizar a imagem fotográfica. 
6. Arquivar os documentos fotográficos. 
7. Catalogar documentos fotográficos 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular: Gerenciamento de Acervos Fotográficos                                                                                                                 Módulo: 3 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 

Gerenciar acervos fotográficos nos 
seus diversos estágios, visando a 
conservação e o acesso da imagens 
digitais. 
 
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos pertinentes da 
atividade do gerenciamento de 
acervos fotográficos. 
 
Interpretar a realidade 
museológica relativa aos acervos 
fotográficos.e ampliação 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
3.5 
 
 

Aplicar termos pertinentes a área 
de gerenciamento de acervos 
fotográficos. 
 
Aplicar princípios de conservação 
em situação de acervo físico e em 
montagem de exposição fotográfica. 
 
Manipular acervos fotográficos. 
 
Formação e indexação de 
arquivos digitais. 
 
Utilizar softwares para gerenciamento 
de acervos fotográficos digitais: Adobe Bridge 
e Adobe Lightroom. 
 
Produzir documentação referente 
à imagem. 
 
Catalogar documentos fotográficos. 
 
Arquivar imagens digitais. 

 
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 

Conceito de acervo 
fotográfico: produção pessoal, pesquisa 
fotográfica; acervo institucional (museu, 
institutos culturais, agência de 
publicidade, galerias) 
 
Acervo Físico e acervo de 
imagens digitais. 
 
Digitalização de imagens. 
 
Conservação: identificação do processo 
fotográfico e sua composição 
(Daguerreótipo, Ambrótipo, Calótipo, 
Fotografia Albuminada, Placa de Vidro à 
Base de Colódio Úmido e Sais de Prata, 
Negativo de Chapa de Vidro em 
Gelatina, Fotografia em Papéis sem 
Revestimento, Fotografia Impressa, 
Fotografia em Papéis com 
Revestimento, Nitrato de Celulose, 
Acetato de Celulose,  
Poliéster, Polaroid, Papel Fibra de 
Gelatina e Prata com Revelação 
Química, Papel Resinado de Gelatina e 
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Prata com Revelação Química, Filmes 
Negativos e Positivos Coloridos com 
Revelação Química, e Fotografia 
Colorida em Papel com Revelação 
Química); dinâmicas de deteriorização. 
 
 
Princípios de conservação de 
acervos físicos e digitais. 
(conservação, suporte fotográfico, 
embalagens, acondicionamento 
etc) 
 
Organização e acesso aos 
arquivos : catalogação e indexação 
(softwares de gerenciamento de 
acervos, palavras-chave, filtros de 
busca, metadados etc.) 
 
Backup de imagens. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: Gerenciamento de Acervos Fotográficos                                                                                                            Módulo: 3 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * 
Aula Dialogada 
Apresentação das bases tecnológicas do 
Componente 

 
24/07 
25/07 
27/07 

 

Aplicar termos pertinentes a 
área 
de gerenciamento de 
acervos 
fotográficos. 
 

Acervo Físico e acervo de 
imagens digitais. 
 

Semana Temática de Fotografia: 
Palestras Fotografia  
 

 
31/07 
01/08 
03/08 
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- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
acervos fotográficos 
 

- Aplicar princípios de 
conservação em 
situação de acervo 
físico e em 
montagem de 
exposição 
fotográfica. 

Conceito de acervo fotográfico: 
produção pessoal, pesquisa 
fotográfica; acervo institucional 
(museu, institutos culturais, 
agência de publicidade, 
galerias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Aula Dialogada 
Conceitos de Arquivo, Coleção fotográfica e 
Acervo Fotográfico 
*apresentação de bibliografia do componente 
* EXERCÍCIO AVALIATIVO 1 – PLANILHA 
DE INSTITUIÇÕES COM ACERVOS 
FOTOGRÁFICOS 
NO LABORATÓRIO / COMPUTADORES 
 
 
 
 
CONCLUSÃO E AVALIAÇÃO DAS 
PLANILHAS REALIZADAS 
*Apresentação dos materiais necessários 
para as aulas práticas e dos materiais 
necessários para o trabalho em laboratório 
(EPI) 
* distribuição de planilha de diagnóstico para 
impressão 
NO LABORATÓRIO / COMPUTADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
07/08 a 14/08 
08/08 a 15/08 
10/08 a 17/08 
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- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
acervos fotográficos; 

 
 

- Manipular acervos 
fotográficos. 

 

Conservação: identificação do 
processo fotográfico e sua 
composição (Daguerreótipo, 
Ambrótipo, Calótipo, Fotografia 
Albuminada, Placa de Vidro à 
Base de Colódio Úmido e Sais 
de Prata, Negativo de Chapa 
de Vidro em Gelatina, 
Fotografia em Papéis sem 
Revestimento, Fotografia 
Impressa, Fotografia em 
Papéis com Revestimento, 
Nitrato de Celulose, Acetato de 
Celulose, Poliéster, Polaroid, 
Papel Fibra de Gelatina e Prata 
com Revelação Química, Papel 
Resinado de Gelatina e Prata 
com Revelação Química, 
Filmes Negativos e Positivos 
Coloridos com Revelação 
Química, e Fotografia Colorida 
em Papel com Revelação 
Química); dinâmicas de 
deteriorização. 
 

Aula de História da Fotografia – Processos 
Fotográficos Históricos  
EXERCÍCIO AVALIATIVO 2 - Realização de 
Ficha de Diagnóstico com fotografias dos 
séculos XIX, XX E XXI 
SALA DE ARTES / MESÃO 
 
Aula: Dinâmicas de Deterioração 
EXERCÍCIO AVALIATIVO 2 – Realização de 
Ficha de Diagnóstico com fotografias dos 
séculos XIX, XX E XXI 
SALA DE ARTES / MESÃO 
 
EXERCÍCIO AVALIATIVO 3 – Oficina de 
Limpeza e Higienização de Documentos 
Fotográficos (Com Coleção da Professora e 
Arquivos Familiares de alunos) 
SALA DE ARTES / MESÃO 
 
AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
PROPOSTOS 
 
Recuperação paralela 

 
21/08 a 11/09 
22/08 a 12/09 
24/08 a 14/09 

 
* 

* 
PRIMAVERA DO SABER - SEMANA DA 
ANIMAÇÃO 

 
18/09 
19/09 
21/09 
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Todas as habilidades 
trabalhadas nas aulas do 1º 
trimestre. 

 

Todas as bases tecnológicas 
trabalhadas nas aulas do 1º 
trimestre. 
 
 

* Fechamento das menções (semana de 
entrega de resultados intermediários para a 
Secretaria Acadêmica em 03/10) 
SALA COM NSA FUNCIONANDO 

 
25/09 
26/09 
28/09 
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- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
acervos fotográficos 
 

- Manipular acervos 
fotográficos 

 
- Formação e 

indexação de 
arquivos digitais 

 
- Utilizar softwares 

para gerenciamento 
de acervos 
fotográficos digitais: 
Adobe Bridge e 
Adobe Lightroom 

 
- Produzir 

documentação 
referente à imagem 

 
- Catalogar 

documentos 
fotográficos 

 
- Arquivar imagens 

digitais. 
 
 
 

 

Acervo Físico e acervo de 
imagens digitais 
 
Digitalização de imagens 
 
Princípios de conservação de 
acervos físicos e digitais. 
(conservação, suporte 
fotográfico, 
embalagens, 
acondicionamento 
etc) 
 
Organização e acesso aos 
arquivos : catalogação e 
indexação (softwares de 
gerenciamento de acervos, 
palavras-chave, filtros de 
busca, metadados etc.) 
 
Backup de imagens 
 
 

 
 
 

EXERCÍCIO AVALIATIVO 4 -  Oficina de 
reprodução de documentos fotográficos para 
realização de reproduções de documentos 
familiares para o trabalho da Árvore 
Genealógica 
NO LABORATÓRIO / COMPUTADORES 
 
A Importância dos Metadados 
Aula: Softwares para gerenciamento de 
acervos  
NO LABORATÓRIO / COMPUTADORES 
 
 
EXERCÍCIO AVALIATIVO 5 - 
DESENVOLVIMENTO DE ÁRVORE 
GENEALÓGICA 
NO LABORATÓRIO / COMPUTADORES 
 
 
ENTREGA DO TRABALHO DO 2º 
TRIMESTRE (INDIVIDUAL): EXERCÍCIO 
AVALIATIVO 5 - DESENVOLVIMENTO DE 
ÁRVORE GENEALÓGICA 
 
Avaliação de trabalhos: árvore genealógica 
 
 

 
02/10 a 30/10 
03/10 a 31/10 
05/10 a 09/11 
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- Aplicar princípios de 
conservação em 
situação de acervo 
físico e em 
montagem de 
exposição fotográfica 

 

Princípios de conservação de 
acervos físicos e digitais. 
(conservação, suporte 
fotográfico, 
embalagens, 
acondicionamento 
etc) 
 

EXERCÍCIO AVALIATIVO 6: Curadoria de 
Exposição Coletiva  
 
Desenvolvimento de árvore genealógica 
coletiva  
NO LABORATÓRIO / COMPUTADORES  
 
VISITA TÉCNICA AO APESP 
 
 

06/11 a 13/11 
07/11 a 21/11 
09/11 a 23/11 

Todas as habilidades 
tecnológicas trabalhadas 
nas aulas do 2º trimestre. 

 

Todas as bases tecnológicas 
trabalhadas nas aulas do 2º 
trimestre. 

 

Recuperação paralela 
 

 
27/11 
28/11 
30/11 

Todas as habilidades 
tecnológicas trabalhadas 
nas aulas do 1º e do 2º 
trimestre. 
 

 

Todas as bases tecnológicas 
trabalhadas nas aulas do 1º e 
do 2º trimestre. 

 

Semana de entrega de resultados 
intermediários para a Secretaria Acadêmica 
em 15/12 
Avaliação de trabalhos para fechamento das 
menções  
 
SEMANA DE APRESENTAÇÃO DOS TCCs 

 
04/12 a 11/12 
05/12 a 12/12 
07/12 a 14/12  

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

AVALIAÇÃO 1 
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos 
pertinentes da 
atividade do gerenciamento 
de 
acervos fotográficos. 
 
Interpretar a realidade 
museológica relativa aos 
acervos 
fotográficos.e ampliação 
 
 
AVALIAÇÃO 2  
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos 
pertinentes da atividade do 
gerenciamento de acervos 
fotográficos. 
 
Interpretar a realidade 
museológica relativa aos 
acervos 

AVALIAÇÃO 1 
* EXERCÍCIO AVALIATIVO 1 – 
PLANILHA DE INSTITUIÇÕES 
COM ACERVOS FOTOGRÁFICOS 
 
AVALIAÇÃO 2 
Atividade Prática de manipulação 
de espécies fotográficas do século 
XIX, XX e XXI para aplicar a 
terminologia estudada, 
identificando os processos 
fotográficos e descrevendo a 
imagem em fichas catalográficas 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Observação da professora durante 
a realização de procedimentos de 
Conservação Fotográfica para a 
realização de um livro de memórias 
com as imagens do arquivo 
familiar:   
 
 

AVALIAÇÃO 1 
Participação nas aulas dialogadas 
Participação nas pesquisas em 
sala de aula 
 
AVALIAÇÃO  2 
Identificação correta dos materiais 
fotográficos; clareza na 
apresentação dos processos 
fotográficos apresentados. 
 
 
AVALIAÇÃO  3 
Domínio técnico para higienização, 
acondicionamento e reprodução de 
imagens do arquivo familiar; 
capacidade de        resolver 
problemas e criar soluções para a  
edição, digitalização e catalogação 
de imagens do arquivo familiar. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 1 
Apresentação de uma planilha que 
seja o reflexo de uma boa pesquisa 
realizada em sala de aula 
Apresentação de todos os dados 
solicitados na planilha como: no 
mínimo, 10 instituições na planilha; 
endereços dessas instituições; 
como é composto o acervo das 
instituições escolhidas (se coleções 
ou fundos arquivísticos, 
quantidade, variedade de materiais, 
principais coleções e autores etc); 
se as instituições disponibilizam o 
acervo para consulta; se as 
instituições trabalham com 
conservação preventiva, 
conservacão curative e restauração 
 
AVALIAÇÃO 2 
Entrega de uma ficha de 
diagnóstico contendo os termos 
trabalhados em sala de aula 
possíveis de serem aplicados ao 
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fotográficos.e ampliação 
 
AVALIAÇÃO 3 
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos 
pertinentes da atividade do 
gerenciamento de acervos 
fotográficos. 
 
Interpretar a realidade 
museológica relativa aos 
acervos fotográficos.e 
ampliação 
 
AVALIAÇÃO 4 
Gerenciar acervos 
fotográficos nos diversos 
estágios, visando a 
conservação e o acesso da 
imagens 
digitais. 
 
AVALIAÇÃO 5 
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos 
pertinentes da atividade do 
gerenciamento de acervos 
fotográficos. 
 

 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Entrega de fotos com metadados, 
obtidas a partir da oficina de 
reprodução de fotografias do 
arquivo familiar utilizando uma 
DSLR 
 
 
AVALIAÇÃO 5 
Entrega de trabalho: 
Desenvolvimento de Árvore 
Genealógica 

AVALIAÇÃO  4 
Qualidade Técnica  
Organização dos arquivos para 
uma indexação das imagens 
eficiente  
Abrangência de informações nos 
metadados 
 
AVALIAÇÃO 5 
Capacidade de síntese, para 
organizar o arquivo familiar em 
uma árvore genealógica que 
apresente coerência com a história 
pessoal do  aluno; capacidade de 
criar soluções para a diagramação 
das imagens do arquivo familiar. 
 

processo fotográfico apresentado 
na ficha. 
 
 
AVALIAÇÃO  3 
Apresentar-se no laboratório com o 
EPI necessário para o trabalho; 
apresentar conhecimentos de 
organização, limpeza e 
higienização dos documentos; 
apresentar reproduções das 
imagens com qualidade (sem 
distorções devido a escolha de 
objetivas inadequadas, por 
exemplo). 
 
AVALIAÇÃO 4 
Apresentação de reproduções com 
qualidade técnica 
Apresentação dos dados 
solicitados como metadados para 
as imagens 
 
 
AVALIAÇÃO 5 
Apresentar uma árvores 
genealógica com fotos tratadas 
com qualidade, de acordo com 
processos trabalhados em sala de 
aula e com informações da vida 
familiar dos alunos (metadados 
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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 

Semana de 
Recepção  

 

 Planejamento das 
avaliações do 2º s. 
De acordo com 
características 
dimensionadas nos 
primeiros dias de 
aula 

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas 
Reunião de Curso e 

Pedagógica 

Agosto 

 
    

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas 
 

Setembro Primavera do 
Saber Recuperação Paralela 

Avaliações feitas em 
conjunto com os 

alunos 

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas   

Outubro 
  
 
     

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas  Reunião Pedagógica 

Novembro 
  
 
  Recuperação Paralela 

Avaliações feitas em 
conjunto com os 

alunos 

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas 
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Dezembro 
  
 
     

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas   

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

• FILIPPI, Patrícia; LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro de. Como tratar 
coleções de fotografia, 2ª edição. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Arquivo do Estado, 
2002. 

• FUNARTE. Arquivo fotográfico: estudo preliminar. Rio de Janeiro: Funarte, 1982. 
____ Proposta para uma política nacional de fotografia. Rio de Janeiro: Funarte / InFoto, 1986. 
____Cadernos técnicos de conservação fotográfica. Rio de Janeiro: Funarte MinC, 
1997. (n. 1 a 4). 
____Cadernos Técnicos De Conservação Fotográfica 2. Diretrizes Para A Exposição De 
Fotografias – Nora KennedY. Preservação De Fotografia Na Era Eletrônica – Peter Mustardo. 
Reprodução Fotográfica E Preservação – Francisco Moreira Da Costa. Preservação De 
Fotografias: Métodos Básicos Para Salvaguardar Suas Coleções – Peter Mustardo E Nora 
Kennedy. 
____Cadernos Técnicos De Conservação Fotográfica 3. Uma Nova Disciplina: A Conservação-
Restauração De Fotografias – Anne Cartier-Bresson. Conservação De Fotografia  

  ____Cadernos Técnicos De Conservação Fotográfica 4. Armazenamento E Manuseio De 
Materiais Fotográficos – Klaus B. Hendrik. 
GASTAMINZA, Félix del Valle. (Ed.). Manual de Documentación Fotográfica. Espanha: Editorial 
Síntesis, S. A; 1999. 

• PAVÃO, Luis. Conservação de coleções de fotografia. Lisboa: Dinalivro, 1997. 

• Boletim da ABRACOR sobre Terminologia para definir a conservação do patrimônio 
cultural tangível. 

 

 

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

Realização de projeto interdisciplinar com o componente Edição e Tratamento de Imagens, com 
o qual os alunos montarão os arquivos das árvores genealógicas 
 
 
 

 

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

Os alunos que não estiverem acompanhando o conteúdo terão orientação paralela. Haverá 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  
 
A cada aula, será diagnosticada a necessidade de revisão, enquanto os alunos estiverem 
realizando os exercícios práticos. Se necessário, será solicitado que refaçam os exercícios 
propostos. 
 
Ao longo da realização das atividades extras, também será realizada recuperação com os 
alunos com dificuldades técnicas. Aulas estão reservadas especificamente para plantão de 
dúvidas a alunos com dificuldades. 

 

IX – Identificação: 
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Nome do professor:  

Assinatura:                                                                                Data: 11/08/2017 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209            aprovado pela portaria Cetec nº148         de        12/09/11 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em  Processos Fotográficos 

Componente Curricular: DTCC 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Aline Sgarlata 

 

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

- Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar. 

- Definir fases de execução de projetos com base na natureza e na complexidade das 

atividades. 

- Correlacionar recursos necessários e plano de produção. 

- Identificar fontes de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos. 

- Analisar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma físico-financeiro. 

- Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o desenvolvimento de projetos. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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- Analisar metodologias de gestão da qualidade no contexto profissional. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso                                                                                          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 
 
 

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. 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 

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, 
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3.4 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
9. 
 
10. 

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                                                                                Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

--- --- 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Apresentar o componente 
curricular. 
 
Apresentação de alunos e professores - 
Dinâmicas para conhecimento mútuo. 
 
Apresentação do Plano de curso em leitura 
conjunta das competências, habilidades e 
bases tecnológicas. 
 
Apresentação das atividades pedagógicas 
que serão desenvolvidas no decorrer do 
semestre. 

 
28/07/2017 

(1 aula) 

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

(Competência 1) 
 
Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  
- Definições;  
- Terminologia;  
- Simbologia etc.  
 

Palestra – Semana da Fotografia. 
 
Objetivo: Aproximar os alunos do mercado 
de trabalho.  
 
Tema: Empreendedorismo 
Palestrante: Sebrae Osasco.  

 
04/08/2017 

(1 aula) 
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Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
 

 
(Competência 1) 

 
Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  
- Definições;  
- Terminologia;  
- Simbologia, etc.  
 
 

Leitura conjunta e debate  
 
Objetivo: Informar sobre as normas e 
formato de produção e apresentação do 
TCC. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Leitura do Manual de 
TCC. Orientação sobre: Normas para 
elaboração do trabalho; Avaliação e 
apresentações para banca e feira do TCC. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Debate com a turma, a 
fim de identificar temas e projetos iniciados 
durante o PTCC. 
Organização dos grupos de trabalho. 

11/08/2017 à 18/08/2017 
(2 aulas) 

 
Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
 

(Competência 2) 
 
Definição dos procedimentos 
metodológicos:  
- Cronograma de atividades;  
- Fluxograma do processo  
 
 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Introdução ao relatório técnico. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Definição das 
necessidades para apresentação do TCC: 
Peças que cada grupo irá desenvolver; 
Formas de exibição na banca e na feira do 
TCC. 
Apresentação do cronograma da disciplina e 
da estrutura do relatório técnico de DTCC; 
 
Exercício 1: Elaboração do cronograma de 
trabalho. 
 

25/08/2017 
(1 aula) 
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Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas. 

(Competência 2) 
 

Dimensionamento dos recursos 
necessários; 
Identificação das fontes de 
recursos. 
 
 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Conceituação em metodologia da 
pesquisa científica. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Explicação sobre 
Elementos pré-textuais e Elementos textuais; 
Exemplos de projetos acadêmicos; 
Revisão de literatura; 
 

01/09/2017 
(1 aula) 

Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-
financeiro. 

(Competência 2) 
 
Análise dos dados: 
interpretação; explicação; 
especificação. 
 

Aula prática – Elaboração de pesquisas 
 
Objetivo: Conceituação em metodologia da 
pesquisa científica. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Conceitos sobre 
público-alvo e pesquisa de campo. 
Elaboração do Referencial Teórico. 
 
Exercício 2: Elaboração da pesquisa de 
campo. 
 

15/09/2017 
(1 aula) 

Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao 
projeto 

(Competência 2) 
 
Análise dos dados: 
interpretação; explicação; 
especificação. 
 
 

Avaliação prática e escrita 
 
Objetivo: Avaliar os alunos. 
 
Atividade Avaliativa 1: Receber projetos 
escritos e realizar orientação 
individualizada. 

22/09/2017 
(1 aula) 
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Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao 
projeto 

(Competência 3) 
 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 
 
 

 
Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Conceituação em metodologia da 
pesquisa científica. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Explicação sobre 
Elementos pós-textuais ABNT. 
Feedback sobre avaliação realizada na última 
aula.  
 

29/09/2017 
(1 aula) 

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

(Competência 3) 
 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 
Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Aula prática – Oficina Canvas e Design 
Thinking. 
 
Objetivo: Estruturar modelo de negócios 
para o projeto de TCC. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Apresentar as 
metodologias Canvas, Mapa de empatia e 
Design Thinking para elaboração do projeto 
de TCC. 
 
Exercício 3: Desenvolvimento do modelo 
de negócios 

06/10/2017 
(1 aula) 
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Organizar as informações, 
os textos e os dados, 
conforme formatação 
definida. 

(Competência 3) 
 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 
Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Aula prática – Oficina de desenvolvimento de 
marca. 
 
Objetivo: Criar e desenvolver a identidade 
visual do projeto de TCC. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Inserir conceito de 
identidade visual e criação de marca. 
 
Exercício 4: Desenvolvimento da 
identidade visual do projeto. 
 

 
20/10/2017 

(1 aula) 

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

(Competência 3) 
 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 
Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Aula prática – Orientação de TCC 
individualizada. 
 
Objetivo: Finalizar projetos de TCC. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Analisar ensaios e 
orientar grupos individualmente. 
 

27/10/2017 à 17/11/2017 
(3 aulas) 

 

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

(Competência 3) 
 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 
Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Atividade de recuperação: Revisão dos 
conteúdos do semestre, esclarecimento de 
dúvidas e organização das bancas de TCC. 

24/11/2017 
(1 aula) 
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--- --- 

Atividade Avaliativa 2: Banca de validação 
do TCC 
 
Objetivo: Avaliar trabalho de conclusão de 
curso. 
 
Proposta para 2,5h/a: Apresentação para 
banca de avaliadores. 

01/12/2017 à 08/12/2017 
(2 aulas) 

--- --- 

 
Atividade Avaliativa 3: Feira do TCC 
 
Objetivo: Avaliar e apresentar trabalho de 
conclusão de curso. 
 
Proposta para 2,5h/a: Exibição dos projetos 
em formato de feira aos avaliadores e à 
comunidade escolar. 

15/12/2017 
(1 aula) 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

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.  
 

Exercício 1 – Cronograma de 
Trabalho.  
Atualizar o cronograma de trabalho 
para TCC. 
 
 

Exercício 1 - Cronograma de 
Trabalho. 
Organização; Coerência; 
Atendimento as normas. 
 
 

Exercício 1 - Cronograma de 
Trabalho. 
Entregar, no prazo determinado o 
cronograma solicitado de acordo 
com o modelo apresentado. 
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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.  
 

Exercício 2 – Elaboração da 
pesquisa de campo 
Elaborar e aplicar pesquisa de 
campo para público-alvo pré-
selecionado. 
 
 
Avaliação 1 – Entrega parcial do 
relatório técnico 
Entrega, devidamente formatada 
dos seguintes itens: 
Problematização, Hipóteses, 
Objetivos, Introdução e 
Justificativa.   
 
Exercício 3 – Elaboração do 
modelo de negócios.  
Desenvolver modelo de negócios 
para o TCC, com base nos 
métodos apresentados em aula. 
 
Exercício 4 – Identidade Visual. 
Desenvolver a identidade visual 
para o projeto de TCC. 
 
 
 
Avaliação 2 – Banca de DTCC. 
Finalizar e apresentar projeto de 
TCC finalizado contendo relatório e 
produto selecionado pelo 

Exercício 2 – Elaboração da 
pesquisa de campo 
Participação; Coerência; 
Organização; Atendimento as 
normas. 
 
 
Avaliação 1 – Entrega parcial do 
relatório técnico 
Cumprimento de prazos; 
Atendimento as normas da ABNT; 
Organização. Uso correto da 
linguagem; Coerência e coesão 
textual. 
 
Exercício 3 – Elaboração do 
modelo de negócios.  
Cumprimento de prazo; 
Organização; Coerência. 
 
 
Exercício 4 – Identidade Visual. 
Organização; Criatividade; 
Coerência; Estética; Participação. 
 
 
 
Avaliação 2 – Banca de DTCC. 
Organização; Criatividade; 
Coerência e coesão; Cumprimento 
de prazo; Atendimento  

Exercício 2 – Elaboração da 
pesquisa de campo 
Entregar no prazo no prazo 
determinado a pesquisa de campo 
tabulada, de acordo com o modelo 
apresentado. 
 
Avaliação 1 – Entrega parcial do 
relatório técnico 
Entregar formatado e no prazo 
solicitado os itens mencionados do 
projeto de pesquisa de TCC. 
 
 
 
Exercício 3 – Elaboração do 
modelo de negócios.  
Entregar e apresentar de forma 
coerente o modelo de negócios 
para o projeto de TCC 
 
Exercício 4 – Identidade Visual. 
Apresentar a identidade visual do 
projeto de TCC concluída de 
acordo com orientações da oficina 
ofertada em aula. 
 
Avaliação 2 – Banca de DTCC. 
Apresentar para banca de 
professores avaliadores projeto de 
TCC, de acordo com a normas 
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aluno/equipe. 
 
Avaliação 3 – Feira de DTCC. 
Apresentar projeto de TCC 
finalizado contendo relatório e 
produto selecionado pelo 
aluno/equipe. 

às normas; Estética. 
 
Avaliação 3 – Feira de DTCC. 
Organização; Criatividade; 
Coerência e coesão; Cumprimento 
de prazo; Atendimento  
às normas; Estética. 
 

solicitadas. 
 
Avaliação 3 – Feira de DTCC. 
Apresentar na Feira do TCC projeto 
de TCC, de acordo com a normas 
solicitadas. 
 

 

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 
 
Observação de 
indícios de 
desmotivação 

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

 

 Acompanhamentos de 
alunos com 
dificuldades serão 
informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso 
e orientação 
educacional. 

Agosto 
 
 Organização de 
visitas técnicas 
 
 

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas 

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

Participação em 
reuniões de curso  
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dúvidas e dificuldades 
 

Setembro 
 
 Organização de 
visitas técnicas 
  

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
 

  
Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas 

Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem  

 Acompanhamentos de 
alunos com 
dificuldades serão 
informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso 
e orientação 
educacional. 

Outubro 

  
 
 

  Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
 

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas 

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

Participação em 
reuniões de curso  

Novembro 

  
 
 

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
  

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas 

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

 Acompanhamentos de 
alunos com 
dificuldades serão 
informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso 
e orientação 
educacional. 

Dezembro 
  
 
   

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas   

Participação em 
reuniões de curso  
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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 Processos 
Fotográficos. 
 
Bibliografia básica: 
 
GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5º edição. Atlas. 2010  
LETOURNEAU, Jacolyn . Ferramentas para o pesquisador iniciante. Editora WMF. São Paulo  

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 complementar: 
 
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Coleção estudos. Editora Perspectyiva. São Paulo 
JAMES A. Folts. Manual de fotografia. São Paulo Editora Thonson learning 
SALLES, Cecilia, Redes de criação: construção da obra de arte. Vinhedo: Ed. Horizonte, 2006. 
ZAMBONI, Silvio. Pesquisa em Artes, A. Um Paralelo entre Arte e Ciência. Editora: Autorres 
Associados. São Paulo.  

 

 

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

 
O projeto integrador do semestre é o projeto de TCC de cada grupo a ser desenvolvido em 
todos os componentes curriculares e de acordo com tema selecionado pelo grupo de trabalho 
 
 

 

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

Indicação de leituras complementares e análise das mesmas; 
 
Produção de trabalhos de pesquisa; 
 
Realização de exercícios individuais e em grupo citados no PTD como 1, 2, 3 e 4; 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Aline Sgarlata 

 
Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
 
 

 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Nome do coordenador (a): Célio Leite Coscia 

 
Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209     aprovado pela portaria Cetec nº 148         de  09/11/2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

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

Módulo: 3º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Marcel Felício Copola 

 

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


 criar e captar imagens fotográficas;  

 analisar e executar composição visual;  

 utilizar técnicas para modular a luz na captura da imagem fotográfica;  

 identificar os elementos da comunicação visual;  

 identificar teorias e formas de comunicação;  

 interpretar a imagem fotográfica;  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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 atuar nas diversas modalidades da prática fotográfica (fotojornalismo, publicidade 
e propaganda, moda, etc.);  

 manipular imagens fotográficas;  

 editar imagens fotográficas;  

 preparar imagens fotográficas digitais para impressão;  

 revelar filmes e ampliar imagens em suporte convencional P & B;  

 restaurar imagens digitais;  

 reproduzir imagens fotográficas;  

 manipular a câmera fotográfica e seus acessórios;  

 manipular luz no estúdio e equipamentos para medi-la;  

 calibrar equipamentos envolvidos no processo fotográfico digital;  

 manipular softwares de tratamento, edição, gerenciamento e organização de 
imagens digitais;  

 documentar e catalogar a imagem fotográfica;  


 identificar e manusear acervos fotográficos;  

 planejar, preparar equipamento e instalações para produções fotográficas;  

 participar de equipes de produção fotográfica;  

 gerenciar aspectos comerciais da atividade fotográfica;  

 demonstrar criatividade na resolução de problemas;  

 comunicar-se utilizando linguagem técnica da área de Fotografia, em português e 
inglês;  

 comercializar imagens, equipamentos, acessórios, produtos e materiais da área 
da Fotografia;  

 identificar elementos e aspectos da cultura imagética pertinentes a área da 
Fotografia;  

 manter-se atualizado nas novas tecnologias de imagem e mídia.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM PROCESSOS FOTOGRAFICOS  Módulo: 3º 

 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de dados;  
 produções científicas etc  

 
2. Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de recursos  
 
6. Elaboração dos dados de pesquisa:  

 seleção;  
 codificação;  
 tabulação  
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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 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM PROCESSOS FOTOGRAFICOS  Módulo: 3º 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * 

 
Semana de Recepção 
 
Apresentação pessoal 
 
Apresentação do Plano de Curso do semestre 
(Competência, Habilidades e Bases 
Tecnológicas previstas no componente 
Curricular). 
 
Apresentação da Proposta Pedagógica do 
professor. 
 

 
24/07 a 28/07 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Ciclo de Palestras sobre Fotografia 
 

31/07 a 04/08 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Relatório Técnico 
 
O que é Relatório Técnico? Para que serve? 
Como Construir um Diário do projeto. Etapas 
para um bom desenvolvimento do TCC. 
 
 
Apresentação 
 
Roda de conversa para Compartilhamento de 
linhas de pesquisa. Atendimento coletivo. 

 
07/08 a 11/08 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Atendimento individual por projeto 
 

14/08 a 18/08 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Atendimento individual por projeto 
 

21/08 a 25/08 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Relatório Técnico 
➢ Diário do Projeto 
➢ Início da Introdução 

 
28/08 a 01/09 
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# # *Feriado de quinta-feira 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Atendimento individual por projeto 
 

11/09 a 15/09 
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Semana de Animação Semana de Animação Semana de Animação 
 

18/09 a 22/09 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Relatório Técnico 
➢ Diário do Projeto 
➢ Introdução Finalizada 
➢ Início do Desenvolvimento 

25/09 a 29/09 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Atendimento individual por projeto 02/10 a 06/10 
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# # *Feriado de quinta-feira 09/10 a 13/10 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Relatório Técnico 
➢ Diário do Projeto 
➢ Introdução Finalizada 
➢ Desenvolvimento 

16/10 a 20/10 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Atendimento individual por projeto 23/10 a 27/10  
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# # *Feriado de quinta-feira 30/10 a 03/11 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Relatório Técnico 
➢ Diário do Projeto 
➢ Introdução Finalizada 
➢ Desenvolvimento 

06/11 a 10/11 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Atendimento individual por projeto 
 
*Feriado de quarta-feira 

13/11 a 17/11 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Semana de Bancas de TCC 20/11 a 24/11 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Semana de Bancas de TCC 27/11 a 01/12 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Atendimento individual por projeto 04/12 a 08/12 
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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.  
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.  
3.3. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, 

 
1. Referencial teórico:  

 pesquisa e compilação de 
dados;  

 produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  

 definições;  
 terminologia;  
 simbologia etc  

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  

 cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração 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 

Semana de Feira de TCC 
 

11/12 a 15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

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. 

 
1.Pesquisa e apresentação oral 
 
2. Elaboração de ProjetoTécnico 
 
3. Observação direta 
 
4. Auto-avaliação 
 

 
Todas as dinâmicas desenvolvidas 
durante as aulas servirão de critérios 
de desempenho, que analisará os 
seguintes valores: 
 
1. Sentir 
(Interesse, Atenção e Percepção) 
 
2. Pensar 
(Análise e Síntese) 
 
3. Fazer 
(Expressão, Trabalho e  
Concentração) 
 

 
Desenvolvimento do Trabalho de 
conclusão de Curso e o Relatório 
Técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V – Plano de atividades docentes* 
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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 

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 

Agosto 

 Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 

Setembro 

 Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem # 

Outubro   
# 

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

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem # 

Novembro 
 
# 
 

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

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem Reunião de curso 

Dezembro 

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 
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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) 

Bibliografia: 
 
FLUSSER, Vilém. O mundo codificado. Por uma filosofia do design e da comunicação. São 
Paulo: Cosacnaify, 2007 

 
FLUSSER, Vilén. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São 
Paulo, Editora Hucitec,1985.  
 
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo Complexo. Cosacnaify 
 
LACAN, Jacques. Texto: O que é “Esclarecimento”. 
 
 
Filmografia Complemantar: 
 
Cosmos: A Spacetime Odyssey. NatGeo,  
 
The History of Stuff ( A História das Coisas). Direção: Louis Fox,  2007. 
 

 

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

 
O Trabalho de Conclusão de Curso tem uma natureza Multidisciplinar. Neste semestre, terá um 
dialogo direto com a matéria Prática Fotográfica 3 e todas as demais, a partir de Outubro, 
quando darão suporte aos projetos. 
 
Semana de Animação 
Projeto Inter-Cursos, tem como objetivo promover uma integração interpessoal e inter-
profissional. Construção de uma animação que será apresentada na “Primavera do Saber”. 
 
 

 

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

 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcel Felício Copola 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1422&bih=714&site=webhp&q=the+story+of+stuff+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEnPME031hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAMbbVgsmAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj2xcCq_q_OAhUIOZAKHZ7KDCkQ6BMIpAEoADAY
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1422&bih=714&site=webhp&q=louis+fox&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEnPME03VuIGsQ0NTZOLMuK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAlwo7YTMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj2xcCq_q_OAhUIOZAKHZ7KDCkQmxMIpQEoATAY
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Assinatura:                            Data: 14/02/2017 

 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/092017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº                  aprovado pela portaria Cetec nº                 de 09/10/12 

Etec  de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional em Processos Fotográficos 

Módulo: Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Ana Maria Pequino Freire 

 

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

• Estudar culturas e costumes locais/ regionais. 

• Estudar a legislação referente à proteção ao direito autoral e ao uso da imagem. 

• Elaborar procedimentos para relação com o cliente. 

• Selecionar pessoal. 

• Interagir com o fotografado. 

• Trocar informações com equipe. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

• Escalonar tarefas. 

• Entrevistar clientes. 

• Apresentar portfólio. 

• Seguir cronogramas 

• Manter-se atualizado em relação às inovações da área. 

• Adequar limitações econômicas. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional em Processos Fotográficos                                                                            Módulo:3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação trabalhista, 
do trabalho voluntário, regras e 
regulamentos organizacionais. (ética na 
utilização dos códigos de defesa, 
direitos..., legislação e voluntariado). 
Avaliar procedimentos adequados a fim 
de promover a imagem organizacional. 
(ética das relações institucionais, 
compreender a instituição, estar de 
acordo com a imagem institucional 
“vestir a camisa”).  
Pesquisar as técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando a 
cooperação, a iniciativa, ética e 
autonomia no desempenho pessoal e 
organizacional. (ética das relações do 
trabalho em equipe, relacionamento e 
comunicação).  
Analisar a importância da 
responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão. (ética 
no desenvolvimento da 

1.1  
 
 
 
1.2  
 
1.3  
 
 
2.1  
 
2.2  
 
 
 
2.3  
 
 
3.1  
 
3.2 
3.3 
3.4 
 

Aplicar a legislação trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas relações 
empregador/ empregado e consumidor/ 
fornecedor.  
Atuar respeitando os limites estabelecidos 
pelas leis e códigos de ética profissional. 
Aplicar legislação, incentivar e participar de 
programas de trabalho voluntário. Promover a 
imagem da organização.  
Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  
Propagar a imagem da instituição, 
percebendo ameaças e oportunidades que 
possam afetá-la e os procedimentos de 
controle adequados a cada situação.  
Utilizar técnicas de relações profissionais no 
atendimento ao cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
Conduzir e/ ou coordenar equipes de 
trabalho.  
Valorizar e encorajar as manifestações de 
diversidades cultural e social.  
Respeitar as diferenças locais, culturais e 
sociais. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 

Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
Normas e comportamentos referentes 
aos regulamentos organizacionais 
Imagem pessoal e institucional 
Definições de trabalhos voluntários: 
Definições e técnicas de trabalho em 
equipe, chefia e autonomia; atribuições 
e responsabilidades  
Código de ética nas empresas de 
Processos Fotográficos  
Cidadania na área de Processos 
Fotográficos: elações pessoais e do 
trabalho  
Fundamentos da ética profissional 
aplicados ao curso de Técnico em 
Processos Fotográficos: organizações 
sociais na área de 
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responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na área de 
atuação). 

4.1 
4.2 
 
4.3 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar e respeitar os direitos humanos. 
Desenvolver projetos (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área).  
Aplicar procedimentos (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área) 
corretos para descartes de resíduos.  
Utilizar metodologia (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processos Fotográficos  
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Convenções e Direitos 
Humanos no Brasil Diversidade cultural. 
Procedimentos ecologicamente corretos 
para a área de Processos Fotográficos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional em Processos Fotográficos                                                                        Módulo:3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

-------- -------- 
Semana de apresentação, apresentação do PTD da 

disciplina. 
 

6/2 a 24/7 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 
Aula expositiva e dialogada sobre ética, moral e 

cidadania nas empresas e no cotidiano. Reflexão sobre a 

importância do componente. 
31/7 a 28/8 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 
Aula expositiva e dialogada sobre trabalho voluntário 

Atividades reflexivas sobre o uso dos conceitos no 

mercado de trabalho. 
4/9 a 25/9 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 

Texto e vídeo (O que é ética? – Mario Sérgio Cortella 

em entrevista ao programa do Jô) para reflexão. 

Atividades reflexivas sobre o uso dos conceitos no 

mercado de trabalho. 

2/10 a 23/10 
 

1.1, 1.2 2 
Aula expositiva e dialogada sobre diversidade cultural e 

social. Dinâmica de grupo  
30/10 a 27/11 

 

1.1, 1.2 3 
Aula expositiva e dialogada sobre o código de defesa do 

consumidor. Atividade e reflexiva analítica a partir de 

reclamações de consumidores. 

27/11 a 04/12 
 

1.1, 1.2 1 
Revisão geral de todos os temas/feedback do 

componente 
11/12 a 15/12 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1.Analisar o Código de 
Defesa do Consumidor, a 
legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário, regras e 
regulamentos 
organizacionais. (ética na 
utilização dos códigos de 
defesa, direitos..., legislação 
e voluntariado). 2.Avaliar 
procedimentos adequados a 
fim de promover a imagem 
organizacional. (ética das 
relações institucionais, 
compreender a instituição, 
estar de acordo com a 
imagem institucional “vestir a 
camisa”). 3.Pesquisar as 
técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, 
valorizando a cooperação, a 
iniciativa, ética e autonomia 
no desempenho pessoal e 
organizacional. (ética das 
relações do trabalho em 
equipe, relacionamento e 
 

• Discussões em equipe  

• Assiduidade  

• Observação direta  

• Estudo de caso  

• Trabalhos em grupo  

• Dissertações reflexivas  

• Atividades analíticas  

• Auto- avaliação  

• Atividades reflexivas 

• Assiduidade  

• Embasamento conceitual  

• Apropriação do tema  

• Coerência  

• Interesse  

• Assimilação do conteúdo  

• Cooperação  

• Execução das atividades  

• Participação efetiva  

Demonstração clara,objetiva e 
segura que evidencie a aplicação 
da legislação e os códigos de ética 
profissional. Domínio dos conceitos 
e aplicação prática na vida pessoal 
e profissional. Demonstração de 
criatividade; domínio de conceitos. 
Utilização adequada dos 
conteúdos. Incorporação de 
práticas no seu cotidiano. 
Apresentação de forma coerente a 
interpretação das teorias e 
demonstrar de forma clara a 
importância da ética nas relações 
empregador/ empregado.  
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Competência 
  

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

comunicação). 4.Analisar a importância da 

responsabilidade social e sustentabilidade na 

formação profissional e ética do cidadão. 

(ética no desenvolvimento da responsabilidade 

social, sustentabilidade e cidadania na área de 

atuação). 
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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 
Dinânica de grupo Atividades individuais 

Elaboração de 
atividades Livros 

Reflexão da 
metodologia 

Agosto 
Dinânica de grupo Atividades individuais Correção Filme 

Reflexão da 
metodologia 

Setembro 
Vídeo Atividades individuais 

Elaboração de 
atividades Apostila 

Reflexão da 
metodologia 

Outubro 
  Dinânica de grupo 
 Atividades individuais Correção Slide 

Reflexão da 
metodologia 

Novembro 
  

Vídeo 
 Atividades individuais 

Elaboração de 
atividades Apostila 

Reflexão da 
metodologia 

Desembro 
  

Dinânica de grupo 
 Atividades individuais Correção Apostila 

Reflexão da 
metodologia 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Vídeos:“O que é Ética? – Mário Sérgio Cortella”, “A ilha das flores – Jorge Furtado”, “Ilha das 
flores, depois que a sessão acabou – Editorial J”. Código de Ética Profissional, Regulamentos 
organizacionais, Código de Defesa do Consumidor, Consolidação de leis trabalhistas, Lei 
Federal 9.608/98 e 10.748/10, Lei Estadual nº 10.335/99 Deliberação Ceeteps nº 01/2004. 
Guilherm, Dirce. O que é ética em pesquisa? Brasiliense, 2008; Gallo, Silvio. Ética e cidadania – 
caminhos da filosofia. Ed. Papirus, 2002; BARDUCHI, A. L. J. Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional.Pearson, 2009; VALLS, L. M. O que é Ética. Brasiliense, 1989. Internet – Slides: 
http://www.idec.org.br/ http://www.direitonet.com.br http://www.aspi.org.br 
http://www.ebah.com.br/ Uso de slides com projetor de multimídia.] 
Filmes: Mãos Talentosas e Invictus. 

 

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

Os alunos desenvolverão atividade de trabalho social  

 

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

 As atividades serão aplicadas e observadas afim de diagnosticar a dificuldade do aluno, A recuperação será continua 

reforçando a base tecnológica que houver defasagem   

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ana Maria Pequino  

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209                 aprovado pela portaria Cetec nº  148   de 09/10/12 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba - SP 

Eixo Tecnológico: Processos Fotográficos 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação:Técnica de Nível Médio de Assistente em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 hs 

Professor: Eliani de Castro Boldrin 

 

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

 - Respeitar as diferenças individuais e regionais dos colaboradores no âmbito 
organizacional.  
 - Identificar o contexto de aplicação dos procedimentos na organização;  
 - Incentivar comportamentos éticos.  
 - Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.  
 - Incentivar o diálogo e a interlocução. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

 

Componente Curricular:      ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL                                                                                  Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

Analisar os Códigos de Defesa do 
Consumidor, da legislação trabalhista, 
do trabalho voluntário e das regras e 
regulamentos organizacionais.  
 
 
 
 
 Analisar procedimentos para a 
promoção da imagem organizacional.  
 
 
 
 
 
 
 Relacionar as técnicas e métodos de 
trabalho com os valores de 
cooperação, iniciativa e autonomia 
pessoal e organizacional.  
 
 
 

 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 

 
Interpretar a legislação trabalhista nas 
relações de trabalho. 
  
 Interpretar o Código de Defesa do 
Consumidor nas relações de consumo. 
  
 Identificar o papel da legislação no exercício 

do trabalho voluntário.  
 

 Identificar as regras e regulamentos nas 
práticas trabalhistas das organizações  
 
 Identificar o contexto de aplicação dos 
procedimentos na organização e adequá-los, 
considerando os critérios dos órgãos 
reguladores do setor de atuação.  
 
 
 Discernir ameaças que possam 
comprometer a organização.  
 
 

  
- Conceito do Código de Defesa do 
Consumidor. 
 
Fundamentos de Legislação Trabalhista e Legislação para o 
Autônomo.  
 
 Normas e comportamento referentes aos regulamentosos 
regulamentos organizacionais.  
 
 Imagem pessoal e institucional.  
 
 Definições de trabalho voluntário  
 Lei Federal 9.608/98;  
 Lei Estadual nº 10.335/99;  
 Deliberações CEETEPS Nº1 /2004.  
 
 Definições e técnicas de trabalho  
 Gestão de autonomia (atribuições e 
 responsabilidade 
 de liderança;  
 em equipe.  
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4. 
 
 
. 

 
 
 Analisar a importância da 
responsabilidade social e da 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão. 

 
 
2.3 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
4.1 
 
 
4.2 
 
 
4.3 
 
 
 

 
 Potencializar as oportunidades que 
impactem na imagem da organização e 
resultem em novas relações de negócios e 
parcerias. 
 
  
 Respeitar as diferenças individuais e 
regionais dos colaboradores no âmbito 
organizacional.  
 
 Identificar valores e encorajar as 
manifestações de diversidades culturais e 
sociais.  
 
Utilizar técnicas de aprimoramento das 
práticas de convivência com todos os 
envolvidos no processo de construção das 
relações profissionais e de consumo.  
 
 Identificar e respeitar as ações de promoção 

de direitos humanos. 
 

 Aplicar procedimentos de responsabilidade 
social e/ou sustentabilidade na área.  

 
 Utilizar noções e estratégias de economia 
criativa para agregar valor cultural às práticas 
de sustentabilidade.  

 
 

 
 
 
 Código de ética nas organizações  
 Públicas;  
 Privadas.  
 
 Cidadania, relações pessoais e do trabalho.  
 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, convenções e 
Direitos Humanos no Brasil.  
 
 Economia criativa  
 Conceitos, estratégias e desenvolvimento.  
 
 Respeito à diversidade cultural e social.  
 
Responsabilidade social/sustentabilidade  
 Procedimentos para área de Processos  
Fotográficos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:     Ética e Cidadania Organizacional                                                                                         Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Interpretar o Código de 
Defesa do Consumidor nas 
relações de consumo. 
  

 

Conceito do Código de Defesa 
do Consumidor 

 Utilização de vídeos, estudo de caso e 
pesquisa sobre a lei 

 
__24__ /  07_ a _04_ / _08_ 

Interpretar a legislação 
trabalhista nas relações de 
trabalho. 

 

Fundamentos de Legislação 
para o Autônomo 

Utilização de vídeos, estudo de caso e 
pesquisa sobre a lei 

 
__07 / __08 a __18_ / _08_ 

Interpretar a legislação 
trabalhista nas relações de 

trabalho 

Normas e comportamentos 
referentes aos regulamentos 

organizacionais 
Aula expositiva, vídeos e debate 

 
_21_ / _08_ a _31_ / _08_ 

Discernir ameaças que 
possam comprometer a 

organização 
Imagem pessoal e Institucional Aula expositiva, vídeos e dinâmicas 

 
_04_ / _09_ a _15_ / _09_ 

Identificar o papel da 
legislação no exercício do 

trabalho voluntário.  
 

Definições do Trabalho 
Voluntário. CEETEPS 

Apresentação dos grupos de pesquisa 
 

_18_ / _09  a _29_ / _09_ 
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Utilizar técnicas de 
aprimoramento das práticas 
de convivência com todos 
os envolvidos no processo 
de construção das relações 
profissionais e de consumo.  
 

 

Definições e Técnicas de 
trabalho 

Utilização de vídeos, estudo de caso  
 

_02_ / _10_ a _13_ / _10_ 

Respeitar as diferenças 
individuais e regionais dos 
colaboradores no âmbito 
organizacional.  

 

Código de ética nas 
organizações 

Aula expositiva, estudo de caso e exercícios 
 

_16_ / _10_ a _27_ / _10_ 

Identificar e respeitar as 
ações de promoção de 

direitos humanos. 
 

Cidadania e Declaração dos 
direitos humanos 

Utilização de vídeos, pesquisa e estudo de 
caso 

 
_30_ / _10_ a _10_ / _11_ 

Utilizar noções e estratégias 
de economia criativa para 
agregar valor cultural às 
práticas de sustentabilidade.  

 

Economia criativa e estratégias Pesquisa e apresentação dos grupos 
 

_13_ / _11_ a _27_ / _11_ 

Identificar valores e 
encorajar as manifestações 
de diversidades culturais e 
sociais.  

 

Respeito a diversidade e 
Sustentabilidade 

Aula expositiva, estudo de caso e exercícios 
 

_30_ / _11 a _15_ / _12_ 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

Analisar o código de Defesa 
do consumidor. 
Regulamentos 
Organizacionais.  
 
 
Promover a imagem 

organizacional, com 
procedimentos adequados 
 
 
Ética nas relações de 
trabalho, valorizando a 
cooperação entre a equipe. 
 
 
 
 
Analisar a importância da 
responsabilidade social e da 
sustentabilidade  

Pesquisa e apresentação escrita / 
oral 

 
 
Estudo de caso 
 
Observação direta 
 
Seminários 

Simulações Participação nas aulas. 
 
 
 
-Trabalhos em grupos e estudos de 
casos 
 

Atividades de pesquisas  

 

 
Apresentação de trabalhos 
 

 

Assimilação dos conteúdos 
desenvolvidos em aula. 
 
 
-Clareza nas respostas e 
organização das idéias.  
 
 
 
- Envolvimento com as atividades 
solicitadas  
 
 
 
 
Participação em trabalho em grupo. 
 
 

Quando o aluno faz as tarefas 
solicitadas. 
 
 
-Assertividade nos conceitos. 
 
 
-Clareza e objetividade nas 
análises e soluções. Disciplina e 
ordem nos trabalhos e exercícios 
apresentados. 
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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 
Atividade de 
apresentação e 
integração      

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem   

Agosto 

        

 Reunião do curso com 
coordenação 
atualizando os 
resultados e faltas de 
alunos 

Setembro 

  

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

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

  Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem   

Outubro   
 
       

Reunião do curso com 
coordenação 
atualizando os 
resultados e faltas de 
alunos 

Novembro 
  
 
 

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

Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

  Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

 
Dezembro 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Vídeos para estudo de caso, reportagens com acontecimentos reais. Filmes com histórias 
verídicas. Livro: COMPLEXIDADE E ÉTICA. Eccos revista científica. 
 

 

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

 
Apresentação de Seminários; Debates; Roda de conversa e Estudo de Caso 

 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatada. 

Através de constante Feedback após a entrega ou apresentação de trabalhos, e solicitando 
correção dos mesmos. 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Eliani de Castro Boldrin 

 

Assinatura:     
                                                                                    Data: 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 78, aprovado pela portaria CETEC No 148, DE 09-10-2012 

ETEC DE CARAPICUÍBA 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Gestão da Atividade Fotográfica  

Módulo: III 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. 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

• Atuar nas diversas modalidades da prática fotográfica (fotojornalismo, publicidade e 

propaganda, moda, etc.). 

• Planejar, preparar equipamento e instalações para produções fotográficas. 

• Participar de equipes de produção fotográfica. 

• Gerenciar aspectos comerciais da atividade fotográfica. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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• Demonstrar criatividade na resolução de problemas. 

• Comercializar imagens, equipamentos, acessórios, produtos e materiais da área da fotografia. 

• Manter-se atualizado nas novas tecnologias de imagem e mídia. 

 

ATRIBUIÇÕES 

• Interpretar e elaborar projetos fotográficos. 

• Pesquisar novas tecnologias e técnicas de produção fotográfica. 

ÁREA DE ATIVIDADES 

B – FINALIZAR O PRODUTO IMAGÉTICO 

• Gerenciar fluxo do arquivo digital. 

C – OPERAR EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DA FOTOGRAFIA 

• Escolher equipamentos em função de intenções e circunstâncias. 

D – DOCUMENTAR A IMAGEM FOTOGRÁFICA 

• Produzir documentação referente à imagem. 

E – PLANEJAR O TRABALHO FOTOGRÁFICO 

• Estabelecer cronograma de trabalho. 

• Vistoriar infraestrutura da locação. 

• Providenciar equipamentos para a produção da imagem. 

• Providenciar credenciamento. 

 

F – PESQUISAR TEMAS, PROCEDIMENTOS E MATERIAIS FOTOGRÁFICOS. 

• Testar novos acabamentos. 

• Pesquisar tendências. 

• Pesquisar novas tecnologias da área fotográfica. 

• Estudar culturas e costumes locais/ regionais. 

• Estudar condições geográficas e climáticas. 

• Procurar espaços ou locações para fotografar. 

• Estudar a legislação referente à proteção ao direito autoral e ao uso da imagem. 

 

G – GERENCIAR ASPECTOS COMERCIAIS DA ATIVIDADE FOTOGRÁFICA 

• Definir áreas e formas de atuação no mercado de trabalho. 

• Elaborar procedimentos para relação com o cliente. 

• Gerenciar o tempo. 

• Estimar custos. 

• Negociar preços. 

• Calcular a relação custo/ benefício no trabalho. 

• Orçar o trabalho fotográfico. 

• Controlar fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos. 
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• Remunerar equipe de trabalho. 

• Providenciar manutenção de equipamentos e instalações. 

 

H – COORDENAR EQUIPE DE TRABALHO 

• Selecionar pessoal. 

• Trocar informações com equipe. 

• Escalonar tarefas. 

• Avaliar resultados. 

 

I – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FOTOGRÁFICO 

• Preparar material autopromocional. 

• Divulgar seu trabalho na web. 

• Participar de associações profissionais. 

• Proferir palestras. 

• Organizar encontros e congressos. 

 

J – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

• Demonstrar criatividade. 

• Seguir cronogramas. 

• Dominar o idioma. 

• Manter-se atualizado em relação às inovações da área. 

• Lidar com imprevistos. 

• Assumir riscos calculados. 

• Desenvolver capacidade de síntese. 

• Desenvolver perspicácia. 

• Cultivar persistência. 

• Superar limitações econômicas. 

• Demonstrar pontualidade. 

• Delegar funções 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 

 

Componente Curricular:       Gestão da Atividade Fotográfica                                                                                                            Módulo:III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 

 
 

4. 
 

 
 
5. 

 
 

 
Analisar as necessidades e possibilidades 
técnicas em função da produção 
fotográfica.  
  
Analisar a legislação referente à proteção 
ao direito autoral e ao uso de imagem e 
promover o debate a respeito.  
  
 
Analisar o mercado fotográfico atualmente 
encontrando nichos de atuação profissional 
na área Fotográfica.  
  
Estabelecer vínculos profissionais com 
clientes e fornecedores de maneira 
adequada.  
  
Analisar a relação custo/ benefício de um 
trabalho ou projeto fotográfico e as 
possibilidades de execução.  

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5.1 
 
 
 

 
Providenciar equipamentos para a produção da 
imagem.  
 
  
Estudar legislação referente à proteção ao direito 
autoral e ao uso de imagem.  
  
 
Definir áreas e formas de atuação no mercado de 
trabalho.  
  
 
Elaborar procedimentos para relação com o 
cliente.  
  
 
 Gerenciar o tempo.  
 
 
 

 
1. 
 
 

2. 
 
 

 
 
 

3. 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 

 
Equipamentos e acessórios: fornecedores  
  
 
Legislação referente à proteção do direito 
autoral e ao uso de imagem:  
- pesquisa, apreciação e debate;  
- creative commons  
  
 
Mercado da fotografia digital:  
- leis trabalhistas; registro da atividade 
fotográfica;  impostos;  emissão de nota fiscal; 
procedimentos para efetuar o registro como 
autônomo  
  
Clientes e fornecedores: - contratos;  contato; 
negociação de prazos; orçamentos; custos;  
custo/ benefício; procedimentos comerciais 
comuns à área da Fotografia  
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6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
 

  
 
Controlar o fluxo de caixa.  
  
  
 Promover a imagem pessoal, percebendo 
as ameaças e oportunidades que possam 
afetá-las, e os procedimentos de controle 
adequados a cada situação. 

 
 

5.2 
 
 

5.3 
 
 

6.1 
 

 
 
6.2 

 
 
 

7.1 
 
 
 

7.2 

 
 
Estimar custos da produção fotográfica.  
 
  
Negociar preços com fornecedores.  
 
  
Calcular relação custo/ benefício no trabalho 
fotográfico.  
 
 
Orçar trabalho fotográfico. 6.3. Controlar fluxo de 
caixa, pagamento e recebimentos.  
 
  
Providenciar credenciamento para eventos de 
diversas naturezas.  
 
 
Identificar os procedimentos para atuar como 
autônomo na área da Fotografia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. 
 

 
 

6. 
 
 
 

7. 

 
 
Fluxo de caixa: recebimentos; pagamentos;  
remuneração de equipe de trabalho  
  
 
Planejamento: credenciamento de eventos;  
avaliação de resultados  
  
 
Marketing pessoal: material autopromocional; 
portfólio on-line; papelaria; apresentação 
pessoal 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Gestão da Atividade Fotográfica                                                                                                           Módulo:III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

3. Definir áreas e formas de 
atuação no mercado de 

trabalho. 

3. Mercado de fotografia digital: 
 
- leis trabalhistas; 
- registro da atividade fotográfica; 
- impostos; 
- emissão de nota fiscal; 
- procedimentos para efetuar 
registro como autônomo 

 

 
Semana Inaugural / Ciclo de Palestras conforme 
cronograma da Coordenação de Curso. 
 
Apresentação de Profissionais do Mercado 
Fotográfico 
 

1ª aula – 24/07 
( De 24/07 a 28/07 ) 

2,5 h/a 

3. Definir áreas e formas de 
atuação no mercado de 

trabalho. 

3. Mercado de fotografia digital: 
 
- leis trabalhistas; 
- registro da atividade fotográfica; 
- impostos; 
- emissão de nota fiscal; 
- procedimentos para efetuar 
registro como autônomo 

 

 
Semana Inaugural / Ciclo de Palestras conforme 
cronograma da Coordenação de Curso. 
 
Apresentação de Profissionais do Mercado 
Fotográfico 
 

2ª aula – 31/07 
( De 31/07 a 04/08 ) 

2,5 h/a 
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3. Definir áreas e formas de 
atuação no mercado de 

trabalho. 

3. Mercado de fotografia digital: 
 
- leis trabalhistas; 
- registro da atividade fotográfica; 
- impostos; 
- emissão de nota fiscal; 
- procedimentos para efetuar 
registro como autônomo 

 

 
 
Aula expositiva / dialogada com uso do 
datashow / TV 
 
Apresentação pessoal / profissional do professor 
Apresentação das Competências, Habilidades e 
Bases Tecnológicas. 
 
Introdução ao conceito de Gestão / Administração / 
Importância das funções administrativas aplicadas a 
atividade fotográfica. 
 
Atividade em Grupo com base nas palestras 
ministradas nas semanas anteriores  
 

 
3ª aula – 07/07 

( De: 07/08 a 11/08 ) 
2,5 h/a 

3. Definir áreas e formas de 
atuação no mercado de 

trabalho. 

 
3. Mercado de fotografia digital: 
 
- leis trabalhistas; 
- registro da atividade fotográfica; 
- impostos; 
- emissão de nota fiscal; 
- procedimentos para efetuar 
registro como autônomo 
 
4. Clientes e fornecedores: 
- contratos, contato, negociação de 
prazos, orçamentos, custos, 
custo/benefício, procedimentos 
comerciais comuns à área de 
fotografia. 

 

Aula expositiva / dialogada com uso do 
datashow 
 
Abordagem sobre o Mercado fotográfico 
 
Tendências / Oportunidades / Dados do Mercado / 
Oportunidades de Comercialização e Divulgação 
 
Pesquisa de 01 Fotografo como referência no 
mercado – Identificação de Diferenciais 
Competitivos 
 

4ª aula – 14/08 
( De: 14/08 a 18/08 ) 

2,5 h/a 
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3. Definir áreas e formas de 
atuação no mercado de 

trabalho. 

3. Mercado de fotografia digital: 
 
- leis trabalhistas; 
- registro da atividade fotográfica; 
- impostos; 
- emissão de nota fiscal; 
- procedimentos para efetuar 
registro como autônomo. 

 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do 
datashow 
 
Introdução ao CANVAS para estruturação de uma 
empresa no segmento fotográfico (estúdio 
fotográfico / banco de imagens ) 
 
Atividade Orientada: Elaboração do CANVAS / 
Aspectos financeiros e fontes de receita. 
 
Orientação do professor etapa por etapa. 
 

5ª aula – 21/08 
( De: 21/08 a 25/08 ) 

2,5 h/a 
 

1.Providenciar equipamentos 
para a produção da imagem 

 
5.1. Gerenciar o tempo; 
5.2.Estimar custos da produção 
fotográfica; 
5.3.Negociar preços com 
fornecedores; 

1. Equipamentos e Acessórios – 
Fornecedores 

 

 
Atividade Prática em Laboratório 
 
Atividade: Pesquisa de equipamentos para a 
estruturação de um estúdio fotográfico / Elaboração 
de planilha de cotação com os equipamentos; 
 
Tomada de preços em 3 fornecedores diferentes / 
análise de condições de pagamento; 
 
Apresentar investimento para tal atividade.  
 

 
6ª aula – 22/08 

( De: 21/08 a 25/08 ) 
2,5 h/a 
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2. Estudar legislação referente à 
proteção do direito autoral e ao 

uso da imagem 
 

4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

2. Legislação referente à proteção 
do direito autoral e ao uso da 
imagem: pesquisa, apreciação e 
debate; 
 
Creative Commons 

 

 
 
Apresentação de filme: Legislação referente à 
proteção do direito autoral e ao uso de imagem 
 
Proposta de Atividade: Em grupos  
 
- Diferenciar direito autoral X Propriedade Intelectual  
- Entregar 01 trabalho fotográfico com Creative 
Commons ( fotos + pesquisa ) 
 

7ª aula – 28/08 
( De: 28/08 a 01/09 ) 

2,5 h/a 

4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

 
3. Mercado da fotografia digital:  
 
- leis trabalhistas,  
- registro da atividade fotográfica, 
- Impostos,  
- Emissão de nota fiscal, 
- Procedimentos para efetuar o 
registro como autônomo 

 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do 
datashow 
 
 
Proposta de Atividade: Aceso ao site do 
microempreendedor individual; Levantamento de 
informações para se formalizar; Aplicação do 
conceito na empresa desenvolvida.  
 

8ª aula – 04/09 
( De: 04/09 a 08/09 ) 

2,5 h/a 
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4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

4. Clientes e fornecedores: 
- contratos, contato, negociação  
de prazos, orçamentos, custos, 
custo/benefício, procedimentos 
comerciais comuns à área de 
fotografia. 

 

 
 
Aula expositiva / dialogada com uso do 
datashow 
Atividade Prática em Laboratório 
 
Apresentação de modelos de contratos de 
prestação de serviços / Explicação e Debate sobre 
condições comerciais. 
 
Proposta de Atividade: Elaboração de contrato 
adequado ao estilo fotográfico que pretende realizar  
a partir dos modelos apresentados em aula   

 

 
9ª aula – 11/09 

( De: 11/09 a 15/09 ) 
2,5 h/a 

 

3. Definir áreas e formas de 
atuação no mercado de 
trabalho; 

 
3. Mercado da fotografia digital:  
 
- leis trabalhistas,  
- registro da atividade fotográfica, 
- Impostos,  
- Emissão de nota fiscal, 
- Procedimentos para efetuar o 
registro como autônomo 

 

 
Semana Técnica – Atividades Práticas 
 
Desenvolvimento de Animação utilizando-se 
recursos fotográficos. 
 
Avaliação de Resultados. 

 

10ª aula – 18/09 
( De: 18/09 a 22/09 ) 

2,5 h/a 
 

6.1. Calcular relação 
custo/benefício no trabalho 
fotográfico; 
6.2. Orçar trabalho fotográfico;  
6.3. Controlar fluxo de caixa, 
pagamento e recebimentos; 

 
5. Fluxo de Caixa: 
 
- recebimentos; 
- pagamentos; 
- remuneração de equipe de 
trabalho; 

 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do 
datashow 
Atividade Prática em Laboratório 
 
 
Atividade Prática: Simulação de fluxo de caixa 
 

11ª aula – 25/09 
( De: 25/09 a 29/09 ) 

2,5 h/a 
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6.1. Calcular relação 
custo/benefício no trabalho 
fotográfico; 
6.2. Orçar trabalho fotográfico;  
 
7.1. Providenciar 
credenciamento para eventos 
de diversas naturezas; 
 
7.2. Identificar os procedimentos 
para atuar como autônomo na 
área de fotografia. 
 

6. Planejamento:  
 
- Credenciamento de eventos; 
- Avaliação de resultados 

 

Atividade Prática em Laboratório 
 
Proposta de Atividade: pesquisa / levantamento dos 
eventos que estejam acontecendo na cidade para 
credenciamento / participação  
 
 

12ª aula – 02/10 
( De: 02/10 a 06/10 ) 

2,5 h/a 

 
6.1. Calcular relação 
custo/benefício no trabalho 
fotográfico; 
6.2. Orçar trabalho fotográfico;  
 
7.1. Providenciar 
credenciamento para eventos 
de diversas naturezas; 
 
7.2. Identificar os procedimentos 
para atuar como autônomo na 
área de fotografia. 
 

6. Planejamento:  
 
- Credenciamento de eventos; 
- Avaliação de resultados 

 

Apresentação dos trabalhos dos alunos: 
 
Apresentação da cobertura do evento / avaliação de 
resultados / Compartilhamento de experiências com 
os colegas – apresentação de diário de bordo  

 
13ª aula – 09/10 

( De: 09/10 a 13/10 ) 
2,5 h/a 
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4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

 
7. Marketing Pessoal: Material 
autopromocional; 
Portfólio on-line; papelaria, 
apresentação Pessoal 
 
 

 
Aula expositiva / apresentação de site como 
referência 
 
Proposta de Atividade:  desenvolvimento de material 
para apresentação pessoal ( site, folder, cartão etc ) 
 

 
14ª aula – 16/10 

( De: 16/10 a 20/10 ) 
2,5 h/a 

 

4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

7. Marketing Pessoal: Material 
autopromocional; 
Portfólio on-line; papelaria, 
apresentação Pessoal 

 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do 
datashow 
Atividade Prática em Laboratório 
 
Proposta de Atividade: Desenvolvimento de 
Estratégia Transmídia aplicada a empresa 
desenvolvida. 
  

 
15ª aula – 23/10 

( De: 23/10 a 27/10 ) 
2,5 h/a 

 

4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

7. Marketing Pessoal: Material 
autopromocional; 
Portfólio on-line; papelaria, 
apresentação Pessoal 

 

Atividade Prática em Laboratório 
 
Proposta de Atividade: Desenvolvimento do seu 
portfólio on Line 

 

 
16ª aula – 30/10 

( De: 30/10 a 03/11 ) 
2,5 h/a 

 

 

4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

 
7. Marketing Pessoal: Material 
autopromocional; 
Portfólio on-line; papelaria, 
apresentação Pessoal 

 

 
Vídeo: como se apresentar em público / como 
apresentar um projeto 
 
Marketing Pessoal: Como se apresentar em público 
/ Como apresentar projeto para um cliente 
 

 
17ª aula – 06/11 

( De: 06/11 a 10/11 ) 
2,5 h/a 

 



 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

 
7. Marketing Pessoal: Material 
autopromocional;  
Portfólio on-line; papelaria, 
apresentação Pessoal 

 

Em grupos: 
 

Proposta de Atividade: Aplicação dos conceitos 
desenvolvidos ao longo do semestre no projeto de 

TCC 

 
19ª aula – 13, 20 e 27 /11 

(De: 13/11 a 27/11 ) 
7,5 h/a 

 

4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

 
7. Marketing Pessoal: Material 
autopromocional;  
Portfólio on-line; papelaria, 
apresentação Pessoal 

 

Bancas de TCC´s 
Apresentação do Projeto Desenvolvido para compor 

o portfolio de trabalho 

21ª aula – 04/12 
(De: 04/12 a 08/12 ) 

2,5 h/a 

4. Elaborar procedimentos para 
relação com o cliente 

 
7. Marketing Pessoal: Material 
autopromocional;  
Portfólio on-line; papelaria, 
apresentação Pessoal 

 

Apresentação dos TCC a Comunidade Escolar / 
 
Apresentação do Projeto Desenvolvido para compor 
o portfolio de trabalho  

22ª aula – 11/12 
( De:11/12 a 15/12 ) 

2,5 h/a 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
• Analisar as necessidades e 

possibilidades técnicas em função da 
produção fotográfica. 

 
• Analisar a legislação referente à 

proteção ao direito autoral e ao  
• Uso de imagem e promover o debate 

a respeito. 
 

• Analisar o mercado fotográfico 
atualmente encontrando nichos de 
atuação profissional na área 
fotográfica. 

 
• Relacionar-se com clientes e 

fornecedores de maneira adequada. 
 

• Analisar a relação custo/  
• benefício de um trabalho ou projeto 

fotográfico e as possibilidades de 
execução. 

 
• Controlar o fluxo de caixa. 

 

 
• Realização de pesquisas 

pertinentes  
 

• Levantamento de 
referências; 

• Entrega de trabalhos e 
participações em aula 

 
 

• Construção do repertório 
teórico e técnico; 

 
• Compreensão dos 

processos e etapas 
envolvidos na 
administração do estúdio 

 
• Apropriação da 

linguagem fotográfica, 
seus recursos 
administrativos. 

 
• Pontualidade e 

cumprimento de prazos 

 
• Assiduidade 

 
• Embasamento conceitual 

 
• Apropriação do tema 

 
• Coerência 

 
• Interesse 

 
• Assimilação do conteúdo 

 
• Cooperação 

 
• Execução das atividades 

 
• Participação efetiva 

 
• Aplicação da teoria na 

prática ( atividades 
propostas em sala de aula ) 
e/ou designadas para cada 
projeto. 

 
• Demonstração de criatividade; 

domínio de conceitos.  
 

• Utilização adequada dos 
conteúdos.  

 
 
 

• Incorporação de práticas no seu 
cotidiano. 

 
• Obter um bom desempenho 

dentro dos itens pautados nos 
indicadores de domínio 

 
• Clareza na exposição oral das 

ideias;  
 

• Apresentar resultados 
expressivos;  

 
• Desenvolvimento estético do 

projeto;  
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• Identificar os procedimentos para 
atuar como autônomo na área da 
fotografia. 

 
• Promover a imagem pessoal, 

percebendo as ameaças e 
oportunidades que possam afetá-las, 
e os procedimentos de controle 
adequados a cada situação. 

 
 
 
 

• Qualidade na apresentação 
imagética;  
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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 
Frequência do aluno  

Atividades de diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Planejamento 

Agosto 
Frequência do aluno  

Atividades de diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Reunião de Feedback  

Setembro 
Frequência do aluno  

Atividades de diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Conselho Intermediário 

Outubro 
Frequência do aluno  

Atividades de diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Reunião de Feedback 

Novembro 
Frequência do aluno  

Atividades de diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Reunião de Feedback 

Dezembro 
Frequência do aluno  

Atividades de diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Conselho Final 
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Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 
 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

MATERIAL DE APOIO: 
 
• Livro: HEDGECOE, John. O novo manual da fotografia. Editora Senac 
• Livro: BIZZOTTO, Carlos Eduardo Negrão. Plano de negócios para empreendimentos Inovadores. 
Editora Atlas 
• Livro: SCHMITT, Bernd H. Gerenciamento Criativo. Editora Nobel 
• Livro: OSTERWALDER, Alexander. Business Model Generation. Rio de Janeiro:Atlas Books, 2011 
• Site SEBRAE – http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae e oficinas oferecidas aos micro e pequenos 
empreendedores 

 

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

 Coparticipação no Projeto TCC / Bases tecnológicas aplicadas 

 

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

 
• Avaliação aula a aula / desenvolvimento do aluno; 
• Atividades de recuperação contínua; 
• Estudos dirigidos individuais e em grupos; 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

Data:  

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 

XI– Replanejamento 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae


 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 
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Plano de Curso nº 209                 aprovado pela portaria Cetec nº  746   de 10/09/2015 

Etec -Carapicuíba 
 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional:Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: HCBAI 

Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,5 

Professor:Roberta Fialho de Abreu 

 

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

 

Os estudantes têm a oportunidade de reconhecer imagens dentro de contextos diferentes da 

história da arte do Brasil. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:       HCBAI                                                                                                            Módulo: 3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  
Compreender os mcontextos históricos 
e a participação de artistas visuais 
nestes. 

 
Compreender a história da arte do 
Brasil pelo olhar de artistas estudados. 
 
Leitura de imagens segundo critérios 
determinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalharemos as habilidades de pesquisa, 
memória e exposição de ideias artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
Temos como base de trabalho o livro 
“Retrato da Arte Moderna” de Kátia 
Canton. 
 
Dele extraímos o método de trabalho. 
Dividir as pesquisas em Contexto 
histórico, Contexto cultural e Pausa do 
olhar. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Conhecimentos na área das 
artes visuais. 

Auditório Palestras com especialistas. 
 

_19_ / _07_ a _28_ / _08_ 

Capacidade de pesquisa e 
de apresentação dessas 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 

Arte Barroca no Brasil.(resgate do 
Renascimento fora do Brasil) 

 
    _28_ / _08_ a _04_ / _09_ 

Capacidade de pesquisa e 
de apresentação dessas 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 

Arte Barroca no Brasil. Semana da Animação. 
(de 15 a 22) 

 
_04_ / _09_ a _29_ / _09_ 

Capacidade de pesquisa e 
de apresentação dessas 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 
Arte Barroca no Brasil. 

 
_29_ / _09_ a _02_ / _10_ 

Capacidade de pesquisa e 
de apresentação dessas 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 
Arte Moderna no Brasil. 

 
_02_ / _10_ a _11_ / _10_ 

Capacidade de pesquisa e 
de apresentação dessas 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 
Arte Moderna no Brasil. 

 
_11_ / _10_ a _23_ / _10_ 

Capacidade de pesquisa e 
de apresentação dessas 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 
Arte Moderna no Brasil. 

 
_23_ / _10_ a _31_ / _10_ 

Capacidade de pesquisa e 
de apresentação dessas 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 
Arte Contemporânea no Brasil. 

 
_31_ / _10_ a _06_ / _11_ 
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Capacidade de pesquisa e 
de apresentação dessas 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 
Arte Contemporânea no Brasil. 

 
_06_ / _11_ a _21_ / _11_ 

Aprendizado sobre assuntos 
diversos. 

Laboratório de informática para 
o acesso aos sites de história 

da arte. 

Os diferentes contextos e produções no 
Brasil. 

 
_21_ / _11_ a _13_ / _12_ 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

Compreender os contextos 
históricos e a participação de 
artistas visuais nestes 
contextos. 

 
Compreender a história da 
arte do Brasil pelo olhar dos 
artistas estudados. 
 
Leitura de imagens segundo 
critérios determinados. 

 
Apresentação das pesquisas, atividade 
oral. 
 
Apresentação de trabalhos fotográficos 
pessoais fazendo referência ao tema 
abordado. 

 
Aumento dos critérios de avaliação da 
própria imagem e da imagem dos 
colegas. 
 
 
  
 

 
É esperado que os alunos apresentem 
seus trabalhos e falem sobre ele. 
 
É esperado que a pesquisa do 
momento artístico seja evidenciado 
durante a fala. 
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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 

Palestras com 
especialistas e 
recepção dos 
alunos novos. 

Palestras com especialistas 
e recepção dos alunos 
novos. 
 

 Palestras com 
especialistas e 
recepção dos alunos 
novos. 
 

Palestras com 
especialistas e 
recepção dos 
alunos novos. 
   

Agosto 

 Acompanhamento 
das pesquisas. 

Acompanhamento 
do desempenho 
individual e em 
grupo 

 Levantamento dos assuntos 
conhecidos e início dos 
estudos do Barroco brasileiro. 

 Os alunos devem 
mostrar suas 
pesquisas e 
começamos as 
indagações e os 
exemplos visuais. 

  Apresentação do 
tema. (e da 
disciplina)   

Setembro 

 Acompanhamento 
das pesquisas. 

Acompanhamento 
do desempenho 
individual e em 
grupo 

Renascimento (Pesquisas e 
apresentações) 
 Estudos do Barroco por meio 
de pesquisas. 

 Os alunos devem 
mostrar suas 
pesquisas e 
começamos as 
indagações e os 
exemplos visuais. 

 Detecção, por meio 
de conversas e 
anotações, de 
dúvidas e 
desenvolvimento do 
tema.   

Outubro 
  
Acompanhamento 
das pesquisas. 

 Barroco e Modernismo no 
Brasil. Pesquisas e 
apresentações. 

 Os alunos devem 
mostrar suas 
pesquisas e 

 Detecção, por meio 
de conversas e 
anotações, de   
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Acompanhamento 
do desempenho 
individual e em 
grupo 

 

começamos as 
indagações e os 
exemplos visuais. 

dúvidas e 
desenvolvimento do 
tema. 

Novembro 

  
Acompanhamento 
das pesquisas. 

Acompanhamento 
do desempenho 
individual e em 
grupo. 
 
 

 Modernismo Brasileiro e 
Contemporâneo. Pesquisas e 
apresentações. 
 

 Os alunos devem 
mostrar suas 
pesquisas e 
começamos as 
indagações e os 
exemplos visuais. 

 Detecção, por meio 
de conversas e 
anotações, de 
dúvidas e 
desenvolvimento do 
tema.  

Dezembro 

  
Acompanhamento 
dos resultados 
individuais e em 
grupo. 
 
 

Retomada dos temas 
propostos 

  Exemplos de artistas 
de cada movimento e 
das expressões 
artísticas neles 
contidos. 

 Resumo dos 
movimentos, 
artistas, obras e 
datas..   

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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Administração Central 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Sites de História da Arte. 
CANTON, Katia. Retrato da Arte Moderna. São Paulo, Martins Fontes, 2002. 
GOMBRICH, Julio Carlo. História da arte. Rio de Janeiro, LTC, 1999. 

 

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

 
Os temas (movimentos) brasileiros estudados serão: Barroco, Modernismo e Contemporâneo. 
Barroco - contextualização e renomes do movimento. 
Modernismo - contextualização e renomes do movimento. 
Contemporâneos - contextualização e renomes do movimento. 
 

 

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

A recuperação deve ocorrer durante as aulas, observando a resposta em conversas e anotações 
dos estudantes. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Roberta Fialho de Abreu 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 



 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 
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Plano de Curso nº  209                aprovado pela portaria Cetec nº 148 de  09  / 10 / 2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município:  Carapicuíba 

Eixo Tecnológico:  Produção Cultural e  Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação:  Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: IMAGEM, MÍDIA E TECNOLOGIA  

Módulo:  3 C. H. Semanal: 2,5 

Professora:  Monika Tanaca Gimbutis Sanchez  

 

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

Atribuições :  

• Produzir imagens para diversos segmentos da fotografia. 

• Pesquisar novas tecnologias e técnicas de produção fotográfica 
 

Atividades: 

• Registrar a imagem  

• Escolher equipamentos em função de intenções e circunstâncias . 

• Contextualizar a imagem fotográfica. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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• Estudar informações temáticas 

• Testar novos acabamentos 

• Pesquisar novas tecnologias da área fotográfica. 

• Estudar cultura e costumes locais / regionais. 

• Desenvolver a capacidade de síntese. 

• Manter-se atualizado profissionalmente :  estar atualizado e atento às novidades do mercado;  

• Demostrar criatividade, comunicar-se com precisão técnica e clareza.  

• Interagir com instituições e profissionais da área.  

• Estudar a legislação referente à proteção ao direito autoral e ao uso da imagem. 

• Apresentar trabalhos fotográficos e portfolio 

• Montar exposições 

• Participar de associações profissionais 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   IMAGEM, MÍDIA E TECNOLOGIA                                             Módulo: 3 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 Interpretar os conceitos pertinentes à 
teoria da comunicação. 
 

1 Identificar os elementos da comunicação e 
utilização dos termos pertinentes à teoria da 
comunicação. 
 

1 Teoria da comunicação: o receptor; o mensagem; o 
código;a informação e redes 

2 Analisar e identificar as possibilidades da 
imagem na comunicação. 
 

2 Identificar o papel da imagem na comunicação 
não verbal. 
 

2 Comunicação verbal e não verbal 

3 Interpretar informações coletadas em 
pesquisa sobre novas tecnologias 
imagéticas. 
 

3 Selecionar as diversas mídias e suas 
potencialidades comunicativas para utilizar no 
processo de criação. 

3 Diversas mídias: a revista; o Internet; o multimídia 

4 Interpretar novas possibilidades 
midiáticas aliadas à inovação tecnológica 

 

4  
Selecionar os diversos usos da imagem nos 
meios de comunicação. 
 
 

 

4 Conceituação de imagem e imagem como 
informação:  

• Flusser  

• Barthes 
Imagem, comunicação e mídia:  

• Características das imagens em uso da mídia. 

• Suportes que as imagens manifestam-se 

  5 Perceber estratégias e recursos da imagem na 
contemporaneidade. 
 

5 Imagem na contemporaneidade 
 

  6 Coletar informações a respeito das novas 
tecnologias imagéticas. 
 

6 Novas tecnologias de comunicação imagética 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   IMAGEM, MÍDIA E TECNOLOGIA                                             Módulo: 3 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Apresentação da Professora Monika : portfólio e apresentação 
dos critérios de avaliação 
Apresentação do componente curricular: bases, habilidades e 
competências. 

24/7 a 28/7 

Perceber estratégias e recursos da 
imagem na contemporaneidade. 
 
Coletar informações a respeito das 
novas tecnologias imagéticas. 
 
 

 
Imagem na contemporaneidade 
 
Novas tecnologias de comunicação 
imagética 

 
Semana de Palestras com profissionais da área de fotografia  
 

 
26/07 e 03 /08 

 
Selecionar as diversas mídias e suas 
potencialidades comunicativas para utilizar 
no processo de criação. 

 
Diversas mídias: a revista; o Internet; o 
multimídia 

 
Aula teórica e expositiva: 
O que é imagem , mídia e tecnologia ? 
A partir do conhecimento do aluno será realizada a 
conceituação teórica sobre esse tema. Debate em aula . 
Anotação da síntese da aula na lousa em forma de tópicos. 

 
04/08 a 11/8 

Selecionar os diversos usos da imagem 
nos meios de comunicação 
 
Identificar o papel da imagem na 
comunicação não verbal. 

 
Identificar os elementos da comunicação e 
utilização dos termos pertinentes à teoria 
da comunicação. 
 
Perceber estratégias e recursos da 
imagem na 
contemporaneidade. 
 

 

Teoria da comunicação: o receptor; o 
mensagem; o código;a informação e redes  
 
Comunicação verbal e não verbal 
 
Imagem na contemporaneidade 
 
Novas tecnologias de comunicação imagética 

Aula teórica e expositiva 
Teoria da comunicação , comunicação verbal e não verbal 
 

14/08  a  18/08 
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Avaliação : Apresentação dos POPTOGRAMAS e mensagens 
cifradas ( enigmáticas ) para a classe. 
Atividade: 
Mensagem enigmática  . Elaborar um código de comunicação 
para que a classe descubra a mensagem. 
Poptogramas – Elaborar pictogramas de celebridades : cantor, 
ator , banda, personalidades políticas ou outras com evidência 
na mídia 

 
21 / 08 a 25/08  

Identificar os elementos da comunicação e 
utilização dos termos pertinentes à teoria 
da comunicação. 
Identificar o papel da imagem na 
comunicação verbal e não verbal. 
Selecionar as diversas mídias e suas 
potencialidades comunicativas para utilizar 
no processo de criação. 

Diversas mídias: a revista; o Internet; o 
multimídia 
 
Comunicação verbal e não verbal 
 
Teoria da comunicação: o receptor; o 
mensagem; o código;a informação e redes 

Aula expositiva : 
Conceito sobre mídia , suas Características e aplicabilidade. 
Restrições técnicas e legislação vigente. 
Avaliação _  Classificar os diversos tipos de mídias existentes 
no mercado. Elaborar uma apresentação virtual com os tipos 
de mídias. Salvar em PDF 

04/09 a 15/09 

 

 

SEMANA TÉCNICA 
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos e 
participação nos eventos oferecidos pela ETEC 
 
PRIMAVERA DO SABER E FESTIVAL 
 

 
18 / 09 à 22 / 09 

 
23 / 09 ( sábado letivo ) 

- Identificar os elementos da comunicação 
e utilização dos termos pertinentes à teoria 
da comunicação. 
- Identificar o papel da imagem na 
comunicação verbal e não verbal. 
- Selecionar as diversas mídias e suas 
potencialidades comunicativas para utilizar 
no processo de criação. 
- Selecionar os diversos usos da imagem 
nos meios de comunicação. 
- Perceber estratégias e recursos da 
imagem na contemporaneidade. 
- Coletar informações a respeito das novas 
tecnologias imagéticas. 
 
 

 

FECHAMENTO DA MéDIA BIMESTRAL 
Avaliaçoes desenvolvidas no trimestre : 
M1 – mensagem enigmática 
M2 – poptograma 
M3 –  Pesquisa de mídias  ( arquivo em PDF ) 
M4 – recuperação contínua - Avaliação por período : 
Participação nas aulas , assiduidade e cumprimento das 
atividades no prazo e esclarecimento de dúvidas 
durante as aulas. 
 
 

21/ 09 
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- Identificar os elementos da comunicação 
e utilização dos termos pertinentes à teoria 
da comunicação. 
- Identificar o papel da imagem na 
comunicação verbal e não verbal. 
- Selecionar as diversas mídias e suas 
potencialidades comunicativas para utilizar 
no processo de criação. 
- Selecionar os diversos usos da imagem 
nos meios de comunicação. 

 

 

 
FECHAMENTO DA MéDIA BIMESTRAL  
Recuperação contínua : Entrega das atividades não 
desenvolvidas  no prazo , mediante justificativa de faltas 
à professora. 
Entrega de trabalhos solicitados pela professora  que 
não atingiram as bases tecnológicas nas datas 
avaliativas propostas. 
Atividade : Painel expositivo para análise em sala de 
aula com todos os alunos e debate para encerramento 
do trimestre. 

 
28 / 09  

 
 
- Identificar os elementos da comunicação 
e utilização dos termos pertinentes à teoria 
da comunicação. 
- Identificar o papel da imagem na 
comunicação verbal e não verbal. 
- Selecionar as diversas mídias e suas 
potencialidades comunicativas para utilizar 
no processo de criação. 
- Selecionar os diversos usos da imagem 
nos meios de comunicação. 
- Perceber estratégias e recursos da 
imagem na contemporaneidade. 
- Coletar informações a respeito das novas 
tecnologias imagéticas. 

 

 
 
Conceituação de imagem e imagem como 
informação:  

• Flusser  

• Barthes 
Imagem, comunicação e mídia:  

• Características das imagens em 
uso da mídia. 

• Suportes que as imagens 
manifestam-se 

 
Diversas mídias:  

• revista;  
• Internet;  
• multimídia 

 
 
Aula expositiva e teórica: características técnicas das 
diversas mídias. Qual a sua função, restrições técnicas, 
suportes utilizados. Qual a característica marcante da 
imagem na mídia estudada. 
O que é imagem , segundo Flusser e Brathes . 
 
 
 
Atividade 1– Elaboração de uma fotografia para ilustrar 
uma matéria fornecida pela professora e/ou a ser 
definida pelos alunos 
Atividade 2 – Apresentação para a classe sobre a 
imagem realizada Exposição oral e Relatório sobre os 
temas abordados 
 

29/9 a 11/10 
 
 
 
 

16/10 e 27/10 
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- Identificar os elementos da comunicação 
e utilização dos termos pertinentes à teoria 
da comunicação. 
- Identificar o papel da imagem na 
comunicação verbal e não verbal. 
- Selecionar as diversas mídias e suas 
potencialidades comunicativas para utilizar 
no processo de criação. 
- Selecionar os diversos usos da imagem 
nos meios de comunicação. 
- Perceber estratégias e recursos da 
imagem na contemporaneidade. 
- Coletar informações a respeito das novas 
tecnologias imagéticas. 

 

 
Perceber estratégias e recursos da imagem 
na contemporaneidade. 
 
Coletar informações a respeito das novas 
tecnologias imagéticas. 

 

Imagem na contemporaneidade 
Novas tecnologias de comunicação imagética 
 
Atividade 3 – Analise de imagens veiculadas na mídia  
O aluno irá trazer 5 imagens de anúncios e realizar a 
analise dela no contexto e qual o seu objetivo de 
comunicação.  
 

 
16 / 11 e 23 /11 

 

 

  
Fechamento da média bimestral.  
Entrega das atividades desenvolvidas  
M1 -  fotografia da matéria 
M2 – Debate em classe ( realizado em sala de aula ) 
M3 – Análise de 5 imagens . Relatório individual 
 

30/11 

- Identificar os elementos da comunicação 
e utilização dos termos pertinentes à teoria 
da comunicação. 
- Identificar o papel da imagem na 
comunicação verbal e não verbal. 
- Selecionar as diversas mídias e suas 
potencialidades comunicativas para utilizar 
no processo de criação. 
- Selecionar os diversos usos da imagem 
nos meios de comunicação. 
- Perceber estratégias e recursos da 
imagem na contemporaneidade. 
- Coletar informações a respeito das novas 
tecnologias imagéticas. 

 

 

 
Fechamento da média bimestral.  
Desenvolvimento de atividades de Recuperação 
contínua : entrega de trabalhos solicitados para serem 
refeitos ou fora de prazo, mediante justificativa de 
compensação de ausências . 
 

 
07/12 

  
 
Apreciação dos projetos de TCC 

14/12 
( 11/12 à 15/12 ) 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar novas possibilidades 
midiáticas aliadas à inovação 
tecnológica 
 
Analisar e identificar as 
possibilidades da imagem na 
comunicação. 
 
Interpretar os conceitos pertinentes 
à teoria da comunicação. 
 
Interpretar informações coletadas 
em pesquisa sobre novas 
tecnologias imagéticas. 

 

Avaliações 1o. trimestre: 
M1 – mensagem enigmática 
O aluno deverá escrever uma frase utilizando 
formas não convencionais para se comunicar .  
A comunicação pode ocorrer através de desenho, 
imagens, gestos, mímicas , sons.. será proibido 
utilizar a linguagem escrita / oral em português 
/inglês ou espanhol  
 
M2 – poptograma 
Através da representação por síntese de imagens 
, o aluno deverá usar um símbolo para retratar e 
expressar uma personalidade ( cantor, ator, 
celebridade, político, pensador que esteja na 
mídia ) 
 
M3 –  Pesquisa de mídias  ( arquivo em PDF ) 
O aluno irá elaborar uma apresentação em PDF 
de exemplos de diversas mídias existentes no 
mercado, com suas características técnicas, grau 
de abrangência e aplicabilidade. 
 
M4 – recuperação contínua –  
Avaliação por período : Participação nas aulas , 
assiduidade e cumprimento das atividades no 
prazo e esclarecimento de dúvidas durante as 
aulas. 

 
 

- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 

- Comprometimento :  entrega do relatório 
em PDF. 
- Aplicação prática do conteúdo 
apresentado. 
- Decodificação da linguagem 
- Interpretação dos fatos e imagens 
- Percepção do meio e veículos de 
comunicação 
- Capacidade de análise 
- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 
 
 

 

- Evolução do aprendizado do aluno 
durante o trimestre. 
- Aplicabilidade dos conceitos durante a 
participação na sala de aula expondo a sua 
opinião  
- Qualidade técnica na apresentação das 
atividades avaliativas 
- Comprometimento nas aulas. 
- Execução das atividades em sala -  
Entrega das atividades  
- Qualidade dos resultados dos exercícios, 
utilizando as imagens fotográficas 
realizadas pelo aluno. 
- Interesse em buscar novas formas de 
executar os exercícios propostos ou ainda, 
executar outros exercícios com as técnicas 
aprendidas. 
- Cumprir prazos estabelecidos 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar novas possibilidades 
midiáticas aliadas à inovação 
tecnológica 
 
Analisar e identificar as 
possibilidades da imagem na 
comunicação. 
 
Interpretar os conceitos 
pertinentes à teoria da 
comunicação. 
 
Interpretar informações 
coletadas em pesquisa sobre 
novas tecnologias imagéticas. 

 

 
Avaliações 2o. trimestre: 

 
M1 -  Fotografia  
Fotografia da matéria fornecida pela 
professora e/ou indicada pelos alunos. 
Os alunos deverão executar uma imagem 
para ilustrar o conteúdo abordado. Essa 
imagem deverá transmitir uma mensagem 
e deverá induzir o público a ler o assunto 
redigido. 
  
M2 – Debate em classe  
( realizado em sala de aula sobre o 
conteúdo da aula na semana de 16 outubro 
) 
Caso o aluno tenha uma ausência na aula 
ele deverá apresentar na próxima semana 
o seu relatório para a classe.  
Apresentação verbal 
 
M3 – Análise de imagens 
 Relatório individual. 
O aluno deverá realizar a leitura visual de 
05 imagens , identificar as possibilidades 
comunicativas e quais conceitos de teoria 
da comunicação pretende transmitir. 

 

 
 
- Criatividade, objetividade e harmonia nas 
produções de imagens e na realização dos 
ensaios fotográficos. 
- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 

- Comprometimento :  entrega do relatório 
em PDF. 
- Aplicação prática do conteúdo 
apresentado. 
- Decodificação da linguagem 
- Interpretação dos fatos e imagens 
- Percepção do meio e veículos de 
comunicação 
- Capacidade de análise 
- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 

 

 
- Execução das atividades em sala  

- Qualidade dos resultados dos exercícios, 
utilizando as imagens fotográficas 
realizadas pelo aluno. 
- Interesse em buscar novas formas de 
executar os exercícios propostos ou ainda, 
executar outros exercícios com as técnicas 
aprendidas. 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
- Evolução do aprendizado do aluno 
durante o trimestre. 
- Aplicabilidade dos conceitos durante a 
participação na sala de aula expondo a sua 
opinião  
- Qualidade técnica na apresentação das 
atividades avaliativas 
- Comprometimento nas aulas. 
- Execução das atividades em sala -  
Entrega das atividades  
- Qualidade dos resultados dos exercícios, 
utilizando as imagens fotográficas 
realizadas pelo aluno. 
- Interesse em buscar novas formas de 
executar os exercícios propostos ou ainda, 
executar outros exercícios com as técnicas 
aprendidas 
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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 
Apreciação de Palestra 
com profissionais da 
área 

 Avaliação diagnóstica dos alunos 
para elaboração do PDT 

Analise coletiva com a 
sala de aula 

Debate – exposição 
oral 

Reunião de planejamento 
22/7 

Agosto 

Aulas práticas em sala 
a partir de imagens 
que os alunos trazem 
para analisar, debater 
e esclarecer as 
dúvidas. 

Participação de todos os 
envolvidos no processo de ensino 
aprendizagem  

Organização e correção 
das imagens fotográficas  
desenvolvidas nas aulas 
para orientação da 
melhor forma de 
entendimento do 
conteúdo exposto. 

Apostilas e sugestões 
de leitura de 
bibliografia 
complementar 

  
 

Setembro 

Identificação e 
acompanhamento 
de alunos com 
déficit de 
aprendizagem 
causados por 
problemas 
extraclasse 

Aplicação de atividades de 
recuperação paralela : Entrega de 
trabalhos refeitos ou fora de 
prazo 
 

Atendimento pessoal para 
esclarecimento de 
dúvidas 

Apostilas e sugestões 
de leitura de 
bibliografia 
complementar 

08/9 – escola aberta  
sábado letivo 18/9 a 22/9  
– exposição  
23/9 - sábado letivo 
Primavera do Saber 

Outubro 

 Identificação e 
acompanhamento 
de alunos com 
déficit de 
aprendizagem 

Aplicação de atividades de 
recuperação paralela : Entrega de 
trabalhos refeitos ou fora de 
prazo 
 

Atendimento pessoal para 
esclarecimento de 
dúvidas  

Apostilas e sugestões 
de leitura de 
bibliografia 
complementar 

07/10 – Conselho 
intermediário 
21/10 - Reunião 
pedagógica 
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causados por 
problemas 
extraclasse 
 

31/10 – Reuninao de 
cursos 
 

Novembro 

 Aulas práticas em 
laboratório 
 
 

Orientação e colaboração no 
desenvolvimento de projetos de 
TCC 

Auxílio na finalização 
das peças dos projetos 
de TCC 

 

Orientação quando 
aplicada a fotografia 
nos projetos de TCC 

25/11 – plantão INTER e 
TCC 

Dezembro 

  
Aulas práticas em 
laboratório 
 

Orientação e colaboração no 
desenvolvimento de projetos de 
TCC 

Apresentação dos projetos 

de TCC 

 

Orientação quando 
aplicada a fotografia 
nos projetos de TCC 

Reunião de Conselho 
18/12 
Reunião de planejamento 
20/12  

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

PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria da comunicação. 3.ed. –  Rio de Janeiro: Univer Cidade 
Editora, 2005 
SANTAELLA, Lucia. O que é Semiótica.1.ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2012 
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 
MEGIDO, Vitor Falasca. A revolução do design: conexões para o século XXI. São Paulo: Editora Gente, 
2016. 
DONDIS, Donis. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes 
GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: Sistema de Leitura Visual da Forma. São Paulo: Escrituras, 
2004. 
HEDGECOE, John. O Novo Manual de Fotografia: O Guia Completo para Todos os Formatos 4 ed. São 
Paulo: Editora Senac; 2005 
JOSEF, Albers. Interação entre cores. São Paulo: Cosac &Naif, 2009. 
OSTROWER, Fayga .Universos da Arte. Rio de Janeiro: Editora Campus LTDA. 
PEDROSA, I. Universo da cor. São Paulo: Senac editora. 
PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. Léo Christiano Editorial LTDA. 
PRÄKEL, David. Composição. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
PRÄKEL, David. Fundamentos da Fotografia Criativa. Barcelona: GG, 2012. 
WONG, Wucius. Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes. 

  
 

 

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

Projeto TCC – auxílio técnico para o desenvolvimento do TCC. 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Análise de imagens fotográficas.   Abordagem mercadológicas de imagens produzidas. Auxilio no desenvolvimento do 
projeto de TCC . Permissão para a entrega de trabalhos refeitos e/ou fora de prazo mediante justificativa para a 
professora. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professora: Monika Tanaca Gimbutis Sanchez 

Assinatura:                                                                                        Data: 01.ago.17 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209           aprovado pela portaria Cetec nº 148        de  09 / 10 / 2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Gerenciamento da Cor 

Módulo: 2º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Vitor Hugo Ferraz 

 

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

• Produzir imagens em Estúdio. 

Adequar Instalações, equipamentos, materiais e instrumentos para produção fotográfica. 

Escolher equipamentos em função de intenções e circunstâncias. 

Testar equipamentos e acessórios. 

Operar equipamentos digitais.  

Calibrar equipamentos. 

Operar equipamentos de medição e calibração. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Operar equipamentos de iluminação. 

Pesquisar novas tecnologias e técnicas de produção fotográfica. 

Levantar informações sobre as temáticas. 

Conceber cenas para fotografar. 

Interpretar o objeto a ser fotografado. 

Compor a imagem. 

Modular a luz.  

Estudar fontes e referências fotográficas. 

Estudar a história da fotografia e da arte. 

Elencar modelos. 

Estabelecer cronograma de trabalho. 

Definir o suporte material da imagem fotográfica. 

Interpretar a imagem fotográfica. 

Preparar apresentação de material fotográfico. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   Gerenciamento da Cor                                                                                   Módulo: 2º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Identificar os conceitos fundamentais da 
física relacionados ao fenômeno da cor.  
 
2. Identificar os problemas comuns da cor 
no processo digital.  
 
3. Estabelecer relações entre as diversas 
maneiras de representar a cor.  
 
4. Converter formatos de arquivos 
preservando a visualização da cor.  
 
5. Interpretar processos de gerenciamento 
da cor comuns à área Fotográfica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Selecionar as características e especificidades 
dos vários modelos e espaços de cor.  
 
2. Selecionar os modelos de representação da cor 
no computador para efetuar o gerenciamento da 
cor.  
 
3. Identificar e compreender os processos de 
reprodução das cores.  
 
4. Gerar perfis de cores (ICC) de trabalho, entrada 
e saída.  
 
5.1. Converter imagens através dos perfis de cor.  
5.2. Operar ferramentas digitais de gerenciamento 
da cor.  
5.3. Calibrar dispositivos de imagem.  
5.4. Implementar métodos de gerenciamento de 
cores para imagens fotográficas digitais.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Teoria da cor:  
 espectro eletromagnético;  
 espectro de cores;  
 percepção da cor pelo olho humano;  
 curva espectral;  
 fontes de luz;  
 temperatura de cor;  
 componentes da cor;  
 modelos de cor:  

o HSB;  
o CIE L*a*b  

 espaço de cor:  
o RGB (cores aditivas);  
o CMYK (cores subtrativas)  

 pantone;  
 metamerismo;  
 medição da cor:  

o colorimetria;  
o densitometria  
 
2. A cor no processo digital:  

 diferença de cores em diferentes dispositivos e 
fontes de luz;  

 cores consistentes com gerenciamento da cor  
3. Representação da cor no computador:  

 a imagem digital;  
 sistemas de cor:  
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o RGB;  
o CMYK  
 
4. Gerenciamento das cores:  

 histórico do gerenciamento da cor;  
 reprodução da cor dependente do dispositivo;  
 reprodução da cor independente do dispositivo  

 
5. Composição do gerenciamento da cor:  

 perfil de cor:  
o ICC  

 perfis de entrada;  
 perfis de saída;  
 perfis de trabalho  

 
6. Gerenciamento da cor no Adobe Photoshop:  

 configuração do gerenciamento da cor;  
 conversão de imagem com perfis de cor;  
 impressão com gerenciamento de cor;  
 prova de cor no monitor  

 
7. Calibração e caracterização de dispositivos de 
imagem (entrada e saída):  

 condições para medição e uso de dispositivos 
(máquinas e monitores)  
 
8. Gerenciamento de cores no sistema 
operacional  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Gerenciamento da Cor                                                                                   Módulo: 2º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Selecionar as características 
e especificidades dos vários 
modelos e espaços de cor.  
 
2. Selecionar os modelos de 
representação da cor no 
computador para efetuar o 
gerenciamento da cor.  
 

 

1. Teoria da cor:  
 espectro eletromagnético;  
 espectro de cores;  
 percepção da cor pelo olho 

humano;  
 curva espectral;  
 fontes de luz;  
 temperatura de cor;  
 componentes da cor;  
 modelos de cor:  

o HSB;  
o CIE L*a*b  

 espaço de cor:  
o RGB (cores aditivas);  
o CMYK (cores subtrativas)  

 pantone;  
 metamerismo;  
 medição da cor:  

o colorimetria;  
o densitometria  

 

Aulas teóricas e praticas em laboratório. 
Configurações de gerenciamento de cores em 
aplicativos; 
Espaços de cor; 
Tipos de perfis ICC; 
Criando falsos Perfis.  
 

 
10/08 a 31/08 
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5.3. Calibrar dispositivos de 
imagem.  
5.4. Implementar métodos de 
gerenciamento de cores para 
imagens fotográficas digitais.  

 

7. Calibração e caracterização de 
dispositivos de imagem (entrada e 
saída):  

 condições para medição e uso de 
dispositivos (máquinas e monitores)  
 

8. Gerenciamento de cores no 
sistema operacional 

Aulas praticas e teóricas em laboratório. 
Dispositivos calibráveis; 
Aparelhos utilizados para calibração; 
Calibração de câmeras; 
Calibração de monitores; 
Calibração de Impressoras; 

01/09 a 28/09 

3. Identificar e compreender os 
processos de reprodução das 
cores.  
 
4. Gerar perfis de cores (ICC) 
de trabalho, entrada e saída.  
 
5.1. Converter imagens através 
dos perfis de cor.  
5.2. Operar ferramentas 
digitais de gerenciamento da 
cor.  

 

4. Gerenciamento das cores:  
 histórico do gerenciamento da cor;  
 reprodução da cor dependente do 

dispositivo;  
 reprodução da cor independente do 

dispositivo  
 
5. Composição do gerenciamento da 
cor:  

 perfil de cor:  
o ICC  

 perfis de entrada;  
 perfis de saída;  
 perfis de trabalho  

 
6. Gerenciamento da cor no Adobe 
Photoshop:  

 configuração do gerenciamento da 
cor;  

 conversão de imagem com perfis 
de cor;  

 impressão com gerenciamento de 
cor;  

 prova de cor no monitor  
 

 

Aulas teóricas e praticas em laboratório. 
Orientações sobre tratamentos não 
destrutivos; 
Conversão de arquivos para diferentes saídas 
de impressão;  
Prova em tela; 
Fluxo de trabalho feito com e sem o 
gerenciamento das cores. 

 
28/09 a 10/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Lidar com arquivos digitais 
desde a captura até a saída 
final mantendo as cores fieis. 

- Participação efetiva nos  
debates expondo dúvidas e  
fotográficos. propondo possíveis 
soluções.  
Argumentação pertinente ao tema 

Trabalho em grupo. 
Participação, Clareza... 
Curva de aprendizado. 
- Entrega dos resultados das  
atividades práticas no prazo  
estipulado 

Obter um bom desempenho 
dentro dos itens pautados nos   
Indicadores de Domínio.  
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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 
Apresentação dos 
TCCs e Inters do 

semestre passado 

Revisão da matéria do 1º 
semestre com os alunos que 

apresentam dificuldade 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Planejamento 

Agosto 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Planejamento 

Setembro 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Conselho Intermediário 

Outubro 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

Novembro 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

Dezembro 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

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

BARROSO, Clicio Os 10 Passos 
VILLEGAS, Alex O Controle da Cor - Gerenciamento de Cores para Fotógrafos 

 

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

Realizar testes de impressão utilizando diferentes meios e espaços de cor. 
 
 
 
 

 

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

Os Alunos com baixo rendimento ou dificuldade de aprendizagem deverão repetir os exercícios os 
quais encontram dificuldade de aprendizagem após a análise do professor, e conversa com o 
referido aluno. O aluno receberá orientações de pesquisas, e será orientado a repetir o exercício 
em casa, podendo ser solicitado que o aluno apresente pesquisa sobre a área em que está com 
dificuldade 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Vitor Hugo Ferraz 

 

Assinatura:                                                                                        Data:11/08/2017 
___________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209       aprovado pela portaria Cetec nº148          de  09/11/2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Prática Fotográfica III 

Módulo: 3º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Marcel Felício Copola 

 

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


 criar e captar imagens fotográficas;  

 analisar e executar composição visual;  

 utilizar técnicas para modular a luz na captura da imagem fotográfica;  

 identificar os elementos da comunicação visual;  

 identificar teorias e formas de comunicação;  

 interpretar a imagem fotográfica;  

 atuar nas diversas modalidades da prática fotográfica (fotojornalismo, publicidade 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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e propaganda, moda, etc.);  

 manipular imagens fotográficas;  

 editar imagens fotográficas;  

 preparar imagens fotográficas digitais para impressão;  

 revelar filmes e ampliar imagens em suporte convencional P & B;  

 restaurar imagens digitais;  

 reproduzir imagens fotográficas;  

 manipular a câmera fotográfica e seus acessórios;  

 manipular luz no estúdio e equipamentos para medi-la;  

 calibrar equipamentos envolvidos no processo fotográfico digital;  

 manipular softwares de tratamento, edição, gerenciamento e organização de 
imagens digitais;  

 documentar e catalogar a imagem fotográfica;  


 identificar e manusear acervos fotográficos;  

 planejar, preparar equipamento e instalações para produções fotográficas;  

 participar de equipes de produção fotográfica;  

 gerenciar aspectos comerciais da atividade fotográfica;  

 demonstrar criatividade na resolução de problemas;  

 comunicar-se utilizando linguagem técnica da área de Fotografia, em português e 
inglês;  

 comercializar imagens, equipamentos, acessórios, produtos e materiais da área 
da Fotografia;  

 identificar elementos e aspectos da cultura imagética pertinentes a área da 
Fotografia;  

 manter-se atualizado nas novas tecnologias de imagem e mídia.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Prática Fotográfica III    Módulo:3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Identificar as fases de elaboração do 
projeto fotográfico para a produção de 
ensaios.  
 
2. Identificar as práticas profissionais 
comuns da área Fotográfica atualmente.  
 
3. Analisar as imagens produzidas 
confrontando-as com os objetivos do autor/ 
fotógrafo.  
 
4. Interpretar pauta/ briefing para a 
produção fotográfica.  
 
5. Elaborar produção fotográfica a partir de 
pauta/ briefing.  
 
6. Identificar princípios de edição do 
material fotográfico.  
 
7. Planejar a produção fotográfica 
identificando os estágios para a construção 
do discurso imagético.  
 
8. Demonstrar criatividade e conhecimento 
técnico para solucionar problemas ligados à 
produção fotográfica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar projetos para a produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas para a produção de 
ensaios/ projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de trabalho para a 
produção dos ensaios.  
 
5. Produzir ensaios fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético para livros, 
exposições, apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material fotográfico de 
maneira adequada.  
8.3. Procurar espaços ou locações para 
fotografar.  
8.4. Vistoriar a infraestrutura da locação para 
a produção de imagens.  
8.5. Realizar produções fotográficas.  

  
1. Modalidades da atividade fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de trabalho – 
elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos chave da 

linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos e 

externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material para capturar 

a imagem fotográfica;  
 cronogramas de trabalho  

 
3. Captação de imagens – prática fotográfica 
avançada:  

 iluminação e abordagens de imagens para 
publicidade e propaganda;  
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8.6. Coordenar equipes de trabalho.  
8.7. Escolher equipamentos em função de 
intenções e circunstâncias.  

 iluminação e abordagens de imagens para 
moda;  

 processos de criação para fotografia 
autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das imagens:  

 escolha do suporte material para 
apresentação da imagem fotográfica;  

 análise e confrontação de imagens;  
 apresentação dos ensaios/ projetos 

fotográficos;  
 formatação;  
 princípios de edição;  
 edição para diferentes suportes 

(exposições, livros, material promocional, 
etc.);  

 portfólio em diferentes suportes (impresso, 
web, animado)  
 
5. Discurso fotográfico  
 
6. A fotografia em outras mídias:  

 cinema, vídeo, instalação, etc  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: Prática Fotográfica III    Módulo:3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * 

 
Semana de Recepção 
 
Apresentação pessoal 
 
Apresentação do Plano de Curso do semestre 
(Competência, Habilidades e Bases 
Tecnológicas previstas no componente 
Curricular). 
 
Apresentação da Proposta Pedagógica do 
professor. 
 

 
24/07 a 28/07 
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1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 

 
1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

Ciclo de Palestras sobre Fotografia 
 
Projeto 1.1 – Capa de Revista 

➢ Pauta do Projeto 
 

 
31/07 a 04/08 
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1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Projeto 1.2 – Capa de Revista 
➢ Construção do Briefing 
➢ Escolha do Tema 
➢ Estudo da Produção 

 

 
07/08 a 11/08 
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1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Projeto 1.3 – Capa de Revista 
➢ Ensaio no Estúdio 

 

 
14/08 a 18/08 
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1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Projeto 1.3 – Capa de Revista 
➢ Ensaio no Estúdio 
➢ Arte Finalização 

 
21/08 a 25/08 
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1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Projeto 2.1 – Auto-Retrato 
➢ Construção do Briefing 
➢ Escolha do Tema 
➢ Estudo da Produção 

 

 
28/08 a 01/09 
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1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Projeto 2.2 – Auto-Retrato 
➢ Ensaio 

 
 
*Feriado de quinta-feira 

 
04/09 a 08/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Projeto 2.3 – Auto-Retrato 
➢ Ensaio 
➢ Entrega do trabalho no grupo do 

Facebook 
 
 
*Feriado de quinta-feira 

 
11/09 a 15/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Semana de Animação 
 

18/09 a 22/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Projeto 3.1 – Externo 
Gincana do Improviso. 
Será desenvolvido um desafio no qual os 
alunos terão que se utilizar de poucos 
recursos para desenvolver o projeto.  
 
*Feriado de quinta-feira 

25/09 a 29/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Prática Fotográfica para TCC 
Atendimento individual por projeto 

02/10 a 06/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Prática Fotográfica para TCC 
Atendimento individual por projeto 
 
*Feriado de quinta-feira 

09/10 a 13/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Prática Fotográfica para TCC 
Atendimento individual por projeto 

16/10 a 20/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Prática Fotográfica para TCC 
Atendimento individual por projeto 

23/10 a 27/10  



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Prática Fotográfica para TCC 
Atendimento individual por projeto 
 
*Feriado de quinta-feira 

30/10 a 03/11 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Prática Fotográfica para TCC 
Atendimento individual por projeto 

06/11 a 10/11 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Prática Fotográfica para TCC 
Atendimento individual por projeto 
 
*Feriado de quarta-feira 

13/11 a 17/11 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Semana de Bancas de TCC 20/11 a 24/11 
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1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Semana de Bancas de TCC 27/11 a 01/12 
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1. Elaborar projetos para a 
produção de ensaios 
fotográficos. 
 
2. Atuar nas diversas 
modalidades da atividade 
fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas 
para a produção de ensaios/ 
projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de 
trabalho para a produção dos 
ensaios.  
 
5. Produzir ensaios 
fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a 
produção fotográfica.  
 
7. Editar material imagético 
para livros, exposições, 
apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  

8.2. Apresentar o material 
fotográfico de maneira 
adequada.  
8.3. Procurar espaços ou 
locações para fotografar.  
8.4. Vistoriar a 
infraestrutura da locação 

1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 fotografia publicitária;  
 fotografia de moda;  
 fotografia autoral  

 
2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 pauta/ briefing;  
 elaboração da criação;  
 levantamento de elementos 

chave da linguagem fotográfica;  
 seleção de modelos;  
 produção fotográfica;  
 locações de ambientes internos 

e externos;  
 pesquisa de fornecedores;  
 levantamento de materiais e 

equipamentos necessários;  
 escolha do suporte material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

 cronogramas de trabalho  
 
3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  

 iluminação e abordagens de 
imagens para publicidade e 
propaganda;  

 iluminação e abordagens de 
imagens para moda;  

 processos de criação para 
fotografia autoral;  

 desenvolvimento de projetos/ 
ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

 escolha do suporte material 
para apresentação da imagem 
fotográfica;  

 análise e confrontação de 

Prática Fotográfica para TCC 
Atendimento individual por projeto 

04/12 a 08/12 
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# # Semana de Feira de TCC 
 

11/12 a 15/12 
 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Identificar as fases de 
elaboração do projeto 
fotográfico para a produção de 
ensaios.  
 
2. Identificar as práticas 
profissionais comuns da área 
Fotográfica atualmente.  
 
3. Analisar as imagens 
produzidas confrontando-as 
com os objetivos do autor/ 
fotógrafo.  
 
4. Interpretar pauta/ briefing 
para a produção fotográfica.  
 
5. Elaborar produção fotográfica 
a partir de pauta/ briefing.  
 
6. Identificar princípios de 

 
1.Pesquisa e apresentação oral 
 
2. Elaboração de ProjetoTécnico 
 
3. Observação direta 
 
4. Auto-avaliação 
 

 
Todas as dinâmicas desenvolvidas 
durante as aulas servirão de critérios 
de desempenho, que analisará os 
seguintes valores: 
 
1. Sentir 
(Interesse, Atenção e Percepção) 
 
2. Pensar 
(Análise e Síntese) 
 
3. Fazer 
(Expressão, Trabalho e  
Concentração) 
 

 
Desenvolvimento do Trabalho de 
conclusão de Curso e o Relatório 
Técnico. 
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edição do material fotográfico.  
 
7. Planejar a produção 
fotográfica identificando os 
estágios para a construção do 
discurso imagético.  
 
8. Demonstrar criatividade e 
conhecimento técnico para 
solucionar problemas ligados à 
produção fotográfica. 
 

 
 
 

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 

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 

Agosto 

 Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 
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Setembro 

 Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem # 

Outubro   
# 

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

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem # 

Novembro 
 
# 
 

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

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem Reunião de curso 

Dezembro 

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 

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



•ADAMS, Ansel. A Câmera. Editora: Senac São Paulo. Ano da Edição: 2000. 1ª Edição/ 
204 págs.  



•ANG, Tom. Tradutor: Carlos Szlak. Fotografia Digital: Uma Introdução. Título Original: 
Digital Photography: An Introduction. Idioma: Português. Encadernação: Capa Flexível/ 
Formato: 15x21,5/ 224 págs. Ano da Obra/ Copyright: 2007. Ano da Edição: 2007.  

 HEDGECOE, John. Tradutor: Assef Nagib Kfouri/ Alexandre Roberto de Carvalho. O Novo 
Manual da Fotografia: Guia Completo Para Todos os Formatos. Título Original: New Manual 
of Photography, The: The Definitive Guide Photography in Every Format. Idioma: Português. 
Encadernação: Capa Dura/ Formato: 18x26/ 416 págs. Ano da Obra/ Copyright: 2003. Ano 
da Edição: 2007.  

 National Geographic. Guia Completo de Fotografia. Título Original: Ultimate Field Photo 
Guide to Photography, The. Idioma: Português. Encadernação: Brochura/ Formato: 14x21/ 
400 págs. Ano da Obra/ Copyright: 2008. Ano da Edição: 2008. Tradutor: Ana Ban.  

 TRIGO, Thales. Equipamento Fotográfico: Teoria e Prática/ Thales Trigo. 3ª Edição. Rev. 
e Ampl. São Paulo: Editora Senac, 2005.  
 

 

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

 
O Trabalho de Conclusão de Curso tem uma natureza Multidisciplinar. Neste semestre, terá um 
dialogo direto com a matéria Prática Fotográfica 3 e todas as demais, a partir de Outubro, 
quando darão suporte aos projetos. 
 
Semana de Animação 
Projeto Inter-Cursos, tem como objetivo promover uma integração interpessoal e inter-
profissional. Construção de uma animação que será apresentada na “Primavera do Saber”. 
 
 

 

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

 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Nome do professor: Marcel Felício Copola 
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Assinatura:                            Data: 14/02/2017 

 

 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/092017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 
 


