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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 – 2016 

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

Componente Curricular: : Gerenciamento de Acervos Fotográficos                                                                                                    Módulo: 3º 
 
 

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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5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 

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: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* 
* 
 

Aula Inaugural – semana com atividades de 
recepção aos alunos do 1º módulo  

 
19/07  
21/07 

 

* * 

 
Apresentação das bases tecnológicas do 
Componente 
Apresentação dos materiais necessários para 
as aulas práticas 

 
 26/07  
28/07 
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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 Expositiva com uso de data-show 
Terminologia em Conservação Fotográfica 
Os conceitos de Arquivo, Coleção fotográfica 
e Acervo Fotográfico. 
 
 
EXERCÍCIO 1  
Atividade prática para ser feita em grupo, 
como tarefa 
Leitura do Boletim Eletrônico de número 1 da 
ABRACOR  
Exercício com roteiro de perguntas a respeito 
de Conservação Preventiva e Patrimônio 
Material, Imaterial  
 
 

 
02/08 
04/08  
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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 Expositiva com uso de data-show 
História da Fotografia: os principais processos 
fotográficos do século XIX 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De 09/08 a 18/08 

(duas aulas)  
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
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. 
 

 
 
EXERCÍCIO 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 
 

 
23//08 
25/08 
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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 3 
Atividade prática em laboratório de 
Conservação: oficina de Limpeza e 
Higienização de Acervos Fotográficos 
 
 

 
30/08 a 08/09 
(duas aulas) 
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- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
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 

- Manipular acervos 
fotográficos. 

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

- Acervo Físico e acervo 
de imagens digitais 
 

- Acervo Físico e acervo 
de imagens digitais 

 
 

- Organização e acesso 
aosarquivos : 
catalogação e 
indexação (softwares 
de gerenciamento de 
acervos, palavras-
chave, filtros de busca, 
metadados etc.) 
 

- Backup de imagens. 
 

- Digitalização de 
imagens 

 
- Princípios de 

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

 
 

AULA TEÓRICA 
Uso do LR para gerenciamento do arquivo 
familiar / A Importância dos metadados 
 
 
EXERCÍCIO 4  
Parte 1 – Oficina de reprodução de fotografias 
do arquivo familiar utilizando uma DSLR 
 
 
EXERCÍCIO 4  
Parte 2 – Aula prática:  a partir de um fluxo de 
Trabalho Digital no software LR (LightRoom), 
inserir metadados nas imagens do arquivo 
familiar. 
Uso de Laboratório de Informática. 
            
 
 
 
 PRIMAVERA DO SABER NA SEMANA DO 
DIA 20 
 

 
13/09 a 22/09 
(duas aulas)  
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Todas as habilidades 
tecnológicas trabalhadas 
nas aulas do 1º trimestre. 

 

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

 

FECHAMENTO DE TRABALHOS DO 1º 
TRIMESTRE  
Avaliação Final dos trabalhos realizados no 1º 
Trimestre, a saber:  
Exercícios a partir do Boletim da ABRACOR 
Ficha Catalográfica 
Participação na Oficina de Limpeza e 
Higienização de Acervos Fotográficos 
Entrega das Reproduções de fotos de arquivo 
familiar, contendo metadados nas imagens 
 

 
27/09   
29/09 

 

- Produzir 
documentação 
referente à imagem 
 

- Catalogar 
documentos 
fotográficos 

 
 

- Arquivar imagens 
digitais. 

 

- Organização e acesso 
aos arquivos : 
catalogação e 
indexação (softwares 
de gerenciamento de 
acervos, palavras-
chave, filtros de busca, 
metadados etc.) 
 

- Backup de imagens. 
 

EXERCÍCIO 5  
Parte 1 – Uso do Laboratório de Informática 
para realização de Livro de Memórias 
Familiares 
 

04/10 a 20/10 
(três aulas) 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

- Produzir 
documentação 
referente à imagem 

 
- Catalogar 

documentos 
fotográficos 

 
- Arquivar imagens 

digitais 
 

- Digitalização de imagens 
 
 
- Organização e acesso aos 
arquivos : catalogação e 
indexação (softwares de 
gerenciamento de acervos, 
palavras-chave, filtros de 
busca, metadados etc.) 
 
- Backup de imagens. 

 

 
Avaliação final 
entrega do trabalho realizado no 2º Trimestre: 
Livro de Memórias da Família (digital ou 
impresso) 
 
 

25/10 
27/10 

 

Todas as habilidades 
trabalhadas nas aulas no 1º 
e 2º trimestres. 

 

Todas as bases tecnológicas 
trabalhadas nas aulas no 1º e 
2º trimestres. 
 

 
Plantão de dúvidas e atendimento aos alunos 
Uso do laboratório fotográfico para 
experimentação de Processos Fotográficos 
Históricos. 
 

01/11 a 10/11 
(duas aulas) 

** ** 
 
Dia não Letivo 

15/11 

Todas as habilidades 
trabalhadas nas aulas no 1º 
e 2º trimestres. 

 

Todas as bases tecnológicas 
trabalhadas nas aulas no 1º e 
2º trimestres. 

 

 
Plantão de dúvidas. 
Uso do laboratório fotográfico para 
experimentação de Processos Fotográficos 
Históricos. 
 
 
 

17/11 
(aula de quinta feira) 
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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. 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Interpretar os conceitos e os 

AVALIAÇÃO 1  
Entrega de exercícios propostos 
como tarefa de casa: Exercícios a 
partir do Boletim da ABRACOR 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Atividade Prática de manipulação 

AVALIAÇÃO  1  
Objetividade, coerência, 
adequação ao tema e domínio do 
assunto 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 

AVALIAÇÃO  1 
Apresentação de respostas 
coerentes, sem informações 
errôneas, demonstrando prévia 
pesquisa realizada anteriormente 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Entrega de uma ficha catalográfica 

                                                           

 

** ** 

 
Recuperação Paralela 
Semana 1: apresentação de projetos  
Interdisciplinares 
Semana 2: entrega dos resultados finais. 
 

22/11 a 01/12 
(duas aulas) 

** ** 

Semana de entrega dos resultados finais à 
Secretaria. 
Semana de apresentação de TCCs. 
 

06/12 
08/12 
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respectivos termos pertinentes 
da atividade do gerenciamento 
de acervos fotográficos. 
 
Interpretar a realidade 
museológica relativa aos 
acervos 
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. 
 
 
 

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 4 
Entrega de fotos com metadados, 
obtidas a partir da oficina de 
reprodução de fotografias do 
arquivo familiar utilizando uma 
DSLR 
 
 
 

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 4 
Qualidade Técnica  
Organização dos arquivos para 
uma indexação das imagens 
eficiente  
Abrangência de informações nos 
metadados 
 
 

contendo os termos trabalhados 
em sala de aula possíveis de 
serem aplicados ao 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 
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AVALIAÇÃO 5 
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos pertinentes 
da atividade do gerenciamento 
de acervos fotográficos. 
 
 

 
AVALIAÇÃO 5 
Entrega do trabalho final: Álbum de 
Memórias 
 

 

AVALIAÇÃO 5 
Capacidade de síntese, para 
organizar o arquivo familiar em um 
fotolivro que apresente qualidade 
técnica; capacidade de criar 
soluções para a diagramação das 
imagens do arquivo familiar. 
 
 
 

Apresentar um álbum com 
linguagem fotográfica coerente e 
fotos tratadas com qualidade, de 
acordo com processos trabalhados 
em sala de aula. 
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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 
  
 
         

Agosto 
  
            X 
 

                      X 
 

               X 
 

              X 
 

              X 
 

Setembro 

  
 
           X 
 

                     X 
 

               X 
 

              X 
 

              X 
 

Outubro 
  
           X 
 

                     X    
 

               X 
  

             X  
 

              X 
 

Novembro 
  
           X 
 

                     X 
 

               X 
 

              X 
 

              X 
 

Dezembro 
  
           X 
 

                     X 
 

              X 
 

              X 
 

              X 
 

 
*Assinalar com X 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 

 
Desenvolvimento de Projeto Interdisciplinar – Tema a ser desenvolvido em reunião de área 
 
 

 

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: Michela Brígida Rodrigues 

Assinatura:                                                                                Data: 08/08/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
Assinatura: ____________________________                            Data: 18/08/16    
 
 
____________________________________ 
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 / 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: Ética e Cidadania Organizacional em Processos Fotográficos 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Larissa de Camargo Gontscharow  

 

I – 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.  
 Escalonar tarefas.  
 Entrevistar clientes.  
 Apresentar portfólio.  
 Seguir cronogramas  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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 Manter-se atualizado em relação às inovações da área.  
 Adequar limitações econômicas.  
 Demonstrar pontualidade.  
 Delegar funções.  
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I – 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. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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:  

 
 

1/2004  
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 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

profissional e ética do cidadão.  
(ética no desenvolvimento da 
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).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 

Processos Fotográficos  
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Convenções e Direitos 
Humanos no Brasil  
Diversidade cultural:  

 
 

 religião;  
 
o  

Diversidade social:  
 

bullying;  
 

s ilícitas;  
 

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                                                                                              Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

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

19/07 a 22/07 

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 da disciplina.  

27/07 a 29/07 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 

Aula expositiva e dialogada sobre ética, moral e 
cidadania nas empresas e no cotidiano.  
Atividades reflexivas sobre o uso dos conceitos no 
mercado de trabalho. 

01/08 a 05/08 

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. 

08/08 a 12/08 

1.1, 1.2 1 
Aula expositiva e dialogada sobre o código de 
defesa do consumidor. 

15/08 a 19/08 

1.1, 1.2 1 
Aula expositiva e dialogada sobre o código de 
defesa do consumidor. 

22/08 a 26/08 

1.1, 1.2 1 

Aula expositiva e dialogada sobre o código de 
defesa do consumidor. 
Atividade e reflexiva analítica a partir de 
reclamações de consumidores. 

29/08 a 02/09 
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1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 1, 2, 4, 5, 8, 9 

Apresentação de trabalho sobre código de defesa 
do consumidor. (Publicidade de um produto que 
desrespeita o CDC à partir de uma fotografia de 
still do grupo). Círculos de debate ao final 
realização de atividade. 

05/09 a 09/09 

1.2, 1.3 2, 5 

Aula expositiva e dialogada clt, legislação para 
autônomos e definições do trabalho voluntário. 
Análise de caso, reflexão sobre a lei de 
regulamentação da profissão fotógrafo. 

12/09 a 16/09 

--- --- Semana da Animação. 19/09 a 23/09 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2 3, 6 
Aula expositiva e dialogada sobre normas e 
regulamentos institucionais, definições e técnicas 
de trabalho em grupo. 

26/09 a 30/09 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2 3, 6 

Aula expositiva e dialogada sobre normas e 
regulamentos institucionais, definições e técnicas 
de trabalho em grupo. 
Realização de dinâmica em grupo para refletir 
sobre a necessidade de funções em uma 
empresa.  

03/10 a 07/10 

2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.4 7, 9 

Aula expositiva e dialogada sobre o código de 
ética em empresas de processos fotográficos e o 
princípio de organizações sociais em empresas de 
processos fotográficos. 

10/10 a 14/10 

2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.4 7, 9 

Aula expositiva e dialogada sobre o código de 
ética em empresas de processos fotográficos e o 
princípio de organizações sociais em empresas de 
processos fotográficos. 
Círculo de debates sobre a necessidade da Ética 
para o profissional de processos fotográficos. 

17/10 a 21/10 

4.3, 4.4 13 

Aula expositiva e dialogada sobre procedimentos 
ecologicamente corretos na área de processos 
fotográficos. 
Debate sobre o destino dado aos materiais.   

24/10 a 28/10 
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3.3, 3.4, 4.1 10 

Aula expositiva sobre a declaração dos direitos 
humanos. 
Atividade reflexiva a partir dos artigos da 
declaração dos direitos humanos. 

31/10 a 04/11 

3.3, 3.4 11, 12 

Aula expositiva e dialogada sobre a diversidade 
cultural e social. Exibição do documentário; a ilha 
das flores, posteriormente Exibição do 
documentário; Ilha das flores, depois que sessão 
acabou.  
Realização de atividade analítica reflexiva sobre o 
tema. 

07/11 a 11/11 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

Realização de dinâmica usando conceitos básicos 
de ética e cidadania para resolução de problemas. 
Atividade auto – avaliativa da disciplina e do 
conteúdo apreendido. 

14/11 a 18/11 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

Apoio ao TCC. Verificação do conteúdo e 
resolução de dúvidas pendentes. 

21/11 a 25/11 

--- -- 
Semana de apresentação do Interdisciplinar. Apoio 
ao TCC. 

28/11 a 02/12 

--- --- Semana de apresentação TCC. 05/12 a 12/12 

 

 

 

 

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 
comunicação).  
4.Analisar a importância da 
responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 

 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. 
 
 

                                                           

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

profissional e ética do cidadão.  
(ética no desenvolvimento da 
responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na 
área de atuação). 

 

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 

      

Fevereiro 
     

Março 
     

Abril 
     

Maio 
     

Junho 
     

Julho 
     

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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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. 
 

 

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

 
Ainda não definida 
 

 

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

A recuperação processual, imediata e contínua, incluindo competências, habilidades e atitudes, 
ocorrerá no decorrer de todo o módulo e será realizada por meio de instrumentos diversificados 
(prova escrita, resolução de exercícios e pesquisas), após revisão do conteúdo que gerou 
dúvida.  
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Larissa de Camargo Gontscharow 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 

 

 

http://www.idec.org.br/
http://www.direitonet.com.br/
http://www.aspi.org.br/
http://www.ebah.com.br/
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
Assinatura: ____________________________                            Data: 18/08/16    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº    209              aprovado pela portaria Cetec nº 148 de  12  / 09  /2012 

Etec Carapicuiba 

Código: 0144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: : Edição e Tratamento de Imagem Fotográfica 3 

Módulo: III C. H. Semanal: 5 H/a 

Professor: Augusto Sephas / Camila Calabrez 

 

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

 

· criar, captar e editar, manipular e interpretar imagens fotográficas; 

· analisar e executar composição visual; 

· identificar os elementos da comunicação visual; 

· atuar nas diversas modalidades da prática fotográfica (fotojornalismo, 

publicidade e propaganda, moda, etc.); 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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· manipular imagens fotográficas; 

· editar imagens fotográficas; 

· reproduzir imagens fotográficas; 

· calibrar equipamentos envolvidos no processo fotográfico digital; 

· documentar e catalogar imagens fotográficas; 

· identificar e manusear acervos fotográficos; 

· planejar, preparar equipamento e instalações para produções fotográficas; 

· participar de equipes de produção fotográfica; 

· gerenciar aspectos comerciais de atividades fotográficas; 

· comunicar-se utilizando linguagem técnica da área de Fotografia. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Edição e Tratamento de Imagem Digital III                                                                             Módulo: 3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Implementar técnicas avançadas de 
tratamento e edição de imagens 
usando os recursos dos softwares de 
maneira eficaz, alcançando os objetivos 
ou resultados esperados. 
2. Solucionar possíveis problemas com 
imagens de maneira criativa, aplicando 
técnicas avançadas de maneira 
adequada e eficaz. 
3. Distinguir temas de imagens de 
acordo com o projeto fotográfico. 
4. Elaborar bancos de imagens úteis 
para o projeto fotográfico. 
5. Adequar as saídas de cores. 
6. Adequar as saídas de arquivos de 
acordo com o projeto fotográfico. 
7. Explorar técnicas, ferramentas e 
procedimentos e ações relevantes no 

Adobe Photoshop para enriquecer a 
prática fotográfica. 
8. Compartilhar práticas eficientes no 
tratamento e edição de imagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Explorar técnicas, ferramentas e 
procedimentos e ações relevantes no Adobe 
Photoshop para enriquecer a prática 
fotográfica. 
2. Compartilhar práticas eficientes no 
tratamento e edição de imagens. 
3. Classificar as imagens fotográficas de 
acordo com as necessidades do projeto. 
4. Selecionar imagens fotográficas para o 
desenvolvimento do projeto fotográfico. 
5. Gerenciar as saídas de arquivos. 
6.1. Definir técnicas de reprodução 
adequadas ao desenvolvimento do projeto. 
6.2. Interpretar pauta/ briefing para a 
produção fotográfica. 
6.3. Elaborar produção fotográfica a partir de 
pauta/ briefing. 
7.1. Identificar princípios de edição do 
material fotográfico. 
7.2. Planejar a produção fotográfica 
identificando os estágios para a construção 
do discurso imagético. 
8.1. Implementar técnicas avançadas de 
tratamento e edição de imagens usando os 
recursos dos softwares de maneira eficaz, 

 1. Apresentação de ensaios/ projetos 
fotográficos: 
· formatação; 
· princípios de edição; 
· edição para diferentes suportes: 
• exposições e fotolivros 
· portfólio em diferentes suportes 
(impresso, digital) 
2. Introdução às ferramentas de 
editoração eletrônica: 
· diagramação de páginas; 
· fechamento de arquivo, programas 
de editoração eletrônica (InDesign); 
· operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas; 
· conceitos básicos sobre 
diagramação modular; 
· modos de visualização, 
apresentação, réguas, guias e 
grades; 
· criação, edição e manipulação de 
páginas mestras; 
· aplicação de numeração automática; 
· paletas: 
• Control, Tools, Info, Layer, Page, 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

alcançando os objetivos ou resultados 
esperados. 
8.2. Solucionar possíveis problemas com 
imagens de maneira criativa, aplicando 
técnicas avançadas de maneira adequada e 
eficaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Object Styles, Paragraph Styles, 
Character Styles, Swatches, 
Gradient, Transparency, Color, 
Stroke, Object e Layout, Output 
Preview, Type and Tables e Text 
Warp 
· importar (place) e gerenciamento de 
links (vínculos); 
· importação e manipulação de 
imagens bitmap (Photoshop) e 
vetoriais (Illustrator); 
· formatos de arquivos de imagens 
compatíveis; 
· estilos de objetos; 
· transformações e repetições 
programadas; 
· aplicação de efeitos: 
• preenchimentos, drop shadow 
(sombras), feather 
(esfumaçamento), corner effects 
(acabamento de objetos) e 
transparências 
· definição de RGB, CMYK e 
PANTONE (cores especiais); 
· interatividade: 
• criação de botões, links entre 
páginas de documento, geração 
de documentos interativos em SWF 
· publicação em PDF 
3. Introdução às ferramentas vetoriais – 
Illustrator/ Corel Draw: 
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· diferença entre bitmap e vetor; 
· arquivos vetoriais: 
• AI, AIT, PDF, SVG, CDR 
· ferramentas básicas de criação 
vetorial: 
• formas (shapes), ferramentas de 
fusão de formas, pen tool, cor 
(preenchimento e contorno), 
stroke, align, transform, link, 
clipping mask/ power clip 
· fechamento de arquivo 
4. Manipulação de arquivos digitais para 
finalização e impressão 
5. Noções de aplicativos online para 
montagem de fotolivros e portfólio da 
área de Fotografia 
6. Adobe Photoshop: 
· procedimentos relevantes; 
· uso criativo; 
· compartilhamento de técnicas; 
· pesquisas de novas técnicas, 
ferramentas, plug-ins, etc 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: :  Edição e Tratamento de Imagem Digital III                                                     Módulo: 3º             
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  
Apresentação das Bases Tecnológicas, 
sociabilização e desenvolvimento das dinâmicas 
das disciplinas. 

25/07 a 29/07 

5, 6.1, 7.2 e 8.1 1 e 3 

Aula Expositiva / Aula Prática  
Introdução ao Illustrator; Conceitos básicos de 
identidade visual; Produção de logotipo e 
Cartão de visitas. 
Desenvolver e executar projeto gráfico  
Conceitos básicos de identidade visual; 
Produção de logotipo e Cartão de visitas. 
• Desenvolvimento de projetos gráficos: 
mídia impressa, embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e similares; 
• Tipos de arquivos vetoriais; 
• Diferenças entre os softwares; 
• Ferramentas básicas; 

01 / 07 a 06 / 08 
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3, 4, 5, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.2 1, 2 e 4 

Aula Expositiva / Aula Prática  
Introdução ao Indesign; Noções básicas de 
diagramação, desenvolvimento de folder. 
 Desenvolver a diagramação de um Folder a 

partir de layout predefinido e utilizando as 
ferramentas apresentadas em aula: 
o Elaboração de Layout do material gráfico; (2,5 
H.A)  
o Utilizando a função de página Mestre aplicar os 
elementos básicos do layout no folder; (2,5 H.A) 
o Utilizando a função Place e ajustes 
apresentados em aula importar imagens de 
acordo com modelo apresentado; (2,5 H.A) 
o Utilizando a função Place e Estilos de 
Caracteres e Parágrafos importar textos e 
diagramar de acordo com modelo apresentado; 
(7,5 H.A) 
o Utilizando as técnicas de fechamento de 
arquivo para acabamentos especiais aplicar um 
acabamento especial no Folder; (2,5 H.A) 
o Utilizando as técnicas de fechamento de 
arquivo apresentados em aula exportar arquivo 
fechado; (2,5H.A) 

 

 
01 / 07  a 06 / 08 

 

Todas 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 
Aula Prática  
Desenvolvimento de portfólio pessoal 

 
12 / 08 a 11 / 10 

 

Todas 1, 4 , 5 e 6 
Aula Prática 
Desenvolvimento dos projetos de TCC 
Orientação por projetos 

 
17 / 10 a 30 / 11 

 

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

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Exposição de conteúdos para 
execução do exercício (Projeção);  

  Exercícios Práticos (Laboratório);  

 Atendimento Individual; 

 Exercícios Práticos (Laboratório e 
uso de tablets);  

 Orientação para desenvolvimento do 
projeto visando aspectos técnicos de 
produção de material gráfico e/ou digital; 

 Compreensão e aplicação dos conteúdos 
abordados; 

  Participação em aula; 

 Assiduidade; 

 Compreender as vantagens de 
desvantagens de cada software; 

  Agilidade Técnica; 

  Criatividade; 

 Apresentação | Entrega dos Exercícios 
propostos em aula; 

 Qualidade técnica dos projetos; 

 Assiduidade; 

 Cumprir as etapas explorando-as; 

 Apropriação do método; 

  Atitudes proativas na resolução de 
possíveis problemas no projeto; 

  Concentração no desenvolvimento da 
atividade; 

 Cumprir os prazos estabelecidos 

 Participação na aula; 

 Material desenvolvido em sala 
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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 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

Agosto 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

 

Setembro 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Outubro 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 

Novembro  
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Dezembro 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

 

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

PRÄKEL, David. Composição. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual Uma Psicologia da Visão Criadora. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2005. 
HEDGECOE, John. O Novo Manual de Fotografia: O Guia Completo para Todos os Formatos. 
4ª ed. São Paulo: Editora Senac; 2005 
MEDEIROS, Newton Estúdio fotográfico na prática. São Paulo: Editora Europa 
FLUSSER, Vilem. A filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia – 
São Paulo: 
Relume Dumara, 2000. 
MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: 
Edusp, 1993. 
SENAC,. DN. Fotográfo: o olhar, a técnica e o trabalho. /Rose Zuanetti; E;lizabeth Real, Nelson 
Martins ET 
AL. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2002. 
SOUZA, Luiz Antônio Cruz, ARAÚJO, Arnaldo de Albuquerque, LEÃO, Alexandre Cruz. 
Implementação de sistema de gerenciamento de cores para imagens digitais. Minas Gerais: 
UFMG, 2003. 
James A. Folts. Manual de fotografia São Paulo Editora Thonson learning 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra  
Atividades Interdisciplinares com Desenvolvimento de Projeto de Conclusão de Curso 

 

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

 Desenvolver exercícios paralelos de fusão de imagem utilizando as ferramentas utilizadas em sala de aula; 

 Reelaborar atividades  

 Extensão dos prazos de entrega 

 Prova prática 
Execução de relatórios e pesquisas referentes as temáticas nos quais os alunos apresentam dificuldades 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Augusto Sephas / Camila Calabrez 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
 
 
 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
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favorável. 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
Assinatura: ____________________________                            Data: 18/08/16    
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

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. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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• Gerenciar aspectos comerciais da atividade fotográfica. 

• 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. 
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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. 
 
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. 

 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

 
 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. 
 
Estimar custos da produção fotográfica. 
 
Negociar preços com fornecedores. 
 
Calcular relação custo/ benefício  
no trabalho fotográfico. 

 
1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

 
Equipamentos e acessórios: Fornecedores 
 
Legislação referente à proteção do direito 
autoral e ao uso de imagem: 
Pesquisa, apreciação e debate; 
Novas tendências: "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; 
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6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 

 
Controlar o fluxo de caixa. 
 
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. 
 

 
9. 
 

10. 
 
 

11. 
 
 
 

12 

 
Orçar trabalho fotográfico. 
 
Controlar fluxo de caixa,  
pagamento e recebimentos. 
 
Providenciar manutenção de equipamentos 
acessórios e instalações comuns à área  
fotográfica. 
 
Providenciar credenciamento para eventos de 
diversas naturezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 

• Orçamentos; 
• Custos; 
• Custo/ Benefício; 
• Procedimentos  
Comerciais comuns à área  
da fotografia 
 
 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 

XX XX 

 
Aula Inaugural  
Apresentação pessoal / profissional 
Apresentação das Competências, Habilidades e 
Bases Tecnológicas. 
 

 
1ª aula 

( 18/07 a 22/07 ) 
2,5 h/a 

1,3 
 

3,4,5 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
Tema: Introdução ao conceito de Gestão / 
Administração / Importância das funções 
administrativas 
 

2ª aula 
( 25/07 a 29/07 ) 

2,5 h/a 

1,3 3,4,5 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
Tema: Planejamento / estruturação de uma empresa 
/ prestação de serviços fotográficos 
 
Proposta de Atividade: Estruturação de uma 
empresa com base no roteiro fornecido pelo 
professor. 
 

3ª aula 
( 01/08 a 05/08 ) 

2,5 h/a 
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1,3 3,4,5 

 
Tema: Planejamento / estruturação de uma empresa 
/ prestação de serviços fotográficos 
 
Proposta de Atividade: Estruturação de uma 
empresa com base no roteiro fornecido pelo 
professor / finalização em grupo. 
 
Orientação do professor etapa por etapa. 
 

4ª aula 
( 08/08 a 12/08 ) 

2,5 h/a 

3 3 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
Tema: Mercado da fotografia digital, leis 
trabalhistas,registro da atividade fotográfica, 
Impostos, Emissão de nota fiscal,Procedimentos 
para efetuar o registro como autônomo 
 
Proposta de Atividade: Aplicação do conceito na 
empresa desenvolvida.  

 

 
5ª aula 

( 15/08 a 19/08 ) 
2,5 h/a 

 

1,3,6,11 1 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
Tema: Equipamentos e acessórios: Fornecedores 
Pesquisa de equipamentos e recursos necessários 
para a empresa desenvolvida. 
 
Proposta de Atividade: Aplicação do conceito na 
empresa desenvolvida.  

 

 
6ª aula 

( 15/08 a 19/08 ) 
2,5 h/a 
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4,5,6,7,8 4, 9 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Relação cliente / fornecedor e atividades 
decorrentes deste processo 
 
Proposta de Atividade: Aplicação do conceito na 
empresa desenvolvida.  
Elaboração de contrato / precificação com base nos 
parâmetros praticados pelo mercado / proposta 
comercial e negociação de prazos / contatos 
comerciais: procedimentos e atendimento ao cliente. 

 

 
7ª aula e 8ª aula 

( 22/08 a 26/08 e 29/08 a 02/09 ) 
5,0 h/a 

 

10 7 

  
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
Tema: Marketing Pessoal: Material autopromocional; 
Portfólio on-line; papelaria, apresentação Pessoal 
 

 
9ª aula e 10ª aula 

( 05/09 a 09/09 e 12/09 a 16/09 ) 
5,0 h/a 

 

XX XX 

 
Programação Interdisciplinar / Calendário Escolar 
Semana de Animação / Semana Técnica  
 

11ª aula  
( 19/09 a 23/09 ) 

2,5 h/a 

10 5 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
Tema: Fluxo de caixa: recebimentos, pagamentos, 
remuneração da equipe de trabalho. 
Simulação prática através de planilha excel. 
 
Proposta de Atividade: Aplicação do conceito na 
empresa desenvolvida.  

 

12ª aula e 13ª aula 
( 26/09 a 30/09 e 03/10 a 07/10 ) 

2,5 h/a 
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12 6 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
Tema: Planejamento - Credenciamento de eventos; 
Avaliação de resultados 
 
Proposta de Atividade: contato com algum evento 
que esteja acontecendo na cidade para 
credenciamento / participação efetiva 
 

 
14ª aula e 15ª aula 

( 10/10 a 14/10 e 17/10 a 21/10 ) 
5,0 h/a 

2 
 

 
2 
 

 
Legislação referente à proteção do direito autoral e 
ao uso de imagem: 
Pesquisa, apreciação e debate; 
Novas tendências: "Creative Commons" 
 

 

16ª aula e 17ª aula 
( 24/10 a 28/10 e 31/10 a 04/11 ) 

5,0 h/a 

 

todas todas Desenvolvimento de TCC 
18ª aula 

( 07/11 a 02/12 ) 
20,0 h/a 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Analisar as necessidades e possibilidades 

 
 

 
 

 
Demonstração de criatividade; domínio 
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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. 
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. 

• 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. 

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;  
 
 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 X 
  

X X 

Agosto 
 

X X X X 

Setembro 
 

X X X 
 

Outubro 
 

X X X X 

Novembro 
 

X X X X 

Dezembro     X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

MATERIAL DE APOIO: 
 
•Material Audiovisual do Paidéia Educação dos cursos de Técnicas de Negociação e  
Mapeamento de processos. 
 
•Livro: BIZZOTTO, Carlos Eduardo Negrão. Plano de negócios para empreendimentos  
Inovadores. Editora Atlas 
 
•Livro: SCHMITT, Bernd H. Gerenciamento Criativo. Editora Nobel 
 
•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 

  

O Componente de Gestão da Atividade Fotográfica irá auxiliar no desenvolvimento do TCC além de 
orientar o aluno quanto a abertura do próprio negócio para aqueles que desejam atuar na área e 
empreender. 
 

 

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

 
A recuperação processual, imediata e contínua, incluindo competências, habilidades e atitudes, ocorrerá 
no decorrer de todo o módulo e será realizada por meio de instrumentos diversificados (prova escrita, 
resolução de exercícios e pesquisas), após revisão do conteúdo que gerou dúvida.  
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura: 

 

 

Data: 08/08/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
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Assinatura: ____________________________                            Data: 18/08/16    
 
 

 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Etec de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 

Qualificação: TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 

Componente Curricular: HISTÓRIA DA CULTURA BRASILEIRA ATRAVÉS DA IMAGEM 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Régia Alvarez  

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 

profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente 

curricular. 

1. Selecionar características de estilos artísticos que contribuam como fonte de informação para o 

desenvolvimento do projeto ou produto de comunicação visual. 

2. Interpretar informações sobre o contexto artístico na história, analisando sua evolução e as 

características gerais das manifestações artísticas. 

3. Identificar, no contexto contemporâneo, manifestações artísticas e culturais que enriqueçam o 

processo de trabalho do profissional de comunicação visual. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

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

 

Componente Curricular:      HISTÓRIA DA CULTURA BRASILEIRA ATRAVÉS DAS IMAGENS                                                                                                           

Módulo: III 

 
 

Nº 

 

Competências 

 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Analisar o contexto cultural histórico do 

Brasil, enfocando artes visuais.  

 

Analisar aspectos da formação cultural 

brasileira e o surgimento da fotografia.  

 

Identificar elementos e características da 

História da Arte Brasileira que possam 

enriquecer a prática fotográfica. 

 

Analisar criticamente a produção artística 

visual brasileira. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Identificar as características artístico-culturais 

brasileiras em seu contexto histórico. 

 

Selecionar os conceitos sobre arte e como este se 

relaciona com a prática fotográfica na sociedade 

brasileira em diferentes períodos 

históricos. 

 

Indicar elementos e características plásticas da 

produção imagética brasileira para a construção da 

prática fotográfica. 

 

Detectar referências existentes na arte e na cultura 

que possam contribuir de forma criativa para a 

construção a prática fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 Artistas viajantes 

 

 Arte e Cultura no Brasil Colônia 

 

D. João VI no Brasil – Missão Artística 

Francesa 

 

A invenção da fotografia no Brasil e a sua 

chegada ao Brasil – Hercules Florence 

 

Diversas manifestações artísticas no século 

XIX 

 

D. Pedro II, o grande mecenas das artes e da 

fotografia no Brasil do século XIX 

 

A expansão da fotografia no século XIX – 

evolução das técnicas 

 

Fotógrafos pioneiros: 

 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 August Stahl; 

 

 August Frisch; 

 

 August Riedel; 

 

 Revert Henrique Klumb; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografia das cidades: 

 

arativo da cidade de São 

Paulo (Militão Augusto de Azevedo); 

 

 

 

(Marc Ferrez) 

 

 Valério Vieira: 
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11 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

– 

 

Fotomontagem 

 

 Início do século XX no Brasil 

 

– Semana de Arte Moderna 

 

Século XX, a fotografia como uma 

possibilidade de expressão artística 

 

Expansão modernista da fotografia, o 

fotoclubismo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotojornalismo – O Cruzeiro, Revista São 

Paulo. 

 

Arte e Cultura Contemporânea do Brasil 

 

Artistas e fotógrafos brasileiros. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.Identificar as características 

artístico-culturais brasileiras 

em seu contexto histórico. 

 

Artistas viajantes. 

 

Arte e Cultura no Brasil Colônia. 

 

A “invenção” da fotografia no 

Brasil e a sua chegada ao Brasil. 

•Apresentação da professora à turma e explicação 

sobre a metodologia de trabalho. 

• Organização dos trabalhos teórico/práticos 

conforme os temas. 

• Exibição do documentário “Lixo Extraordinário” 

e entrega de relatório como recuperação contínua. 

•Exposição Teórica com recursos audiovisuais 

•Orientação pessoal 

•Discussões sobre o tema 

22/ 07 a 26/08 

2.Selecionar os conceitos sobre 

arte e como este se relaciona 

com a prática fotográfica na 

sociedade  Brasileira em 

diferentes períodos históricos. 

Dom João VI no Brasil: missão 

artística Francesa 

 

A “invenção” da fotografia no 

Brasil e a sua chegada ao Brasil. 

 

Arte e Cultura Contemporâneas do 

Brasil. Artistas e fotógrafos 

Brasileiros 

 

Os fotógrafos pioneiros. 

 

Diversas manifestações artísticas 

no século XIX. 

•Exposição Teórica com recursos audiovisuais 

sobre a formação acadêmica em Artes no Brasil e 

as técnicas aproveitadas para a fotografia brasileira 

que são oriundas da Missão Artística Francesa e 

sua herança para a fotografia, bem como os 

fotógrafos pioneiros no Brasil. 

 •Discussões sobre o tema 

•Conversas com pic nic 

02/09 a 30/09 
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3. Indicar elementos e 

características plásticas da 

produção imagética brasileira 

para a construção da prática 

fotográfica.  

Diversas manifestações artísticas 

no século XIX. 

 

A expansão da fotografia no 

século XIX: evolução das técnicas. 

A construção a prática fotográfica. 

 

Início do século XX no Brasil: 

Semana de Arte Moderna. 

•Exposição Teórica com recursos audiovisuais 

sobre os primeiros fotógrafos no Brasil 

(continuação) e o desenvolvimento da fotografia 

no Brasil. 

• Trabalho de observação da fotografia de revista 

no Brasil e sua relação sociológica para fins de 

recuperação contínua. 

•Orientação pessoal 

•Conversas com pic nic 

 

 

 

 

07 / 10 a  04/11 

4. Detectar referências 

existentes na arte e na cultura 

que possam contribuir de forma 

criativa para a construção a 

prática fotográfica 

Diversas manifestações artísticas 

no século XIX. 

 

Expansão modernista da 

fotografia: o fotoclubismo 

(pictorialismo, Photo Club 

Brasileiro, Foto Clube 

Bandeirantes) 

 

Fotojornalismo (O Cruzeiro, 

Revista São Paulo). 

 

Arte e Cultura Contemporâneas do 

Brasil. Artistas e fotógrafos 

Brasileiro. 

 

•Exposição Teórica com recursos audiovisuais 

sobre formato sócio estético que temos da 

fotografia no Brasil. 

•Orientação pessoal 

•Conversas com pic nic 

•Apoio nos trabalhos de TCC 

 

 

11/11 a  16/12 

  

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

Avaliação
1
 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Saber relacionar a confecção prática 

com as referências teórica das artes, 

associando as abordagens históricas. 

 

- Frequência 

- Debates 

- Confecção de trabalho prático que 

contemple o tema. 

- Apresentação teórica sobre o tema 

escolhido para o trabalho prático. 

- Pontualidade na entrega dos trabalhos 

- Clareza e envolvimento com o tema 

do trabalho 

- Estética e criatividade na construção 

do trabalho prático. 

- Embasamento conceitual 

 

 

 

- Participação nos debates com 

argumentação coerente. 

- Alta habilidade estética na confecção 

de trabalho prático. 
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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 

  

 

    x  x  x 

Agosto 

  

 

  x  x  x  x 

Setembro  

  

 

  x  x  x  x 

Outubro  

  

 

  x  x  x  x 

Novembro 

  

 

  x  x  x  x 

Dezembro 

  

 

    x  x  x 

 

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

Vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=O5Agu1X5MqU 

https://www.youtube.com/watch?v=V_NQpGaDJBI 

https://www.youtube.com/watch?v=fPdvbLVkhAk 

https://www.youtube.com/watch?v=DPHwPoof44E 

https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8 

 

Sítios eletrônicos: 

• http://educacao.uol.com.br 

• www.institutoricardobrennand.org.br 

• www.itaucultural.org.br 

• www.ims.org.br 

Livros: 

PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo: Ática, 2005. 

GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC- Livros técnicos e 

Científicos Editora. 

 

 

 

 

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

 

Ainda não definido 

 

 

 

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

aprendizagem) 

 Aos alunos que se ausentarem em dias de avaliação serão ofertadas novas oportunidades de apresentação 

de trabalho. 

A análise do rendimento do aluno será realizada à luz de suas condições pedagógicas, considerando as 

habilidades diagnosticadas. 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Régia Barbosa Alvarez 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 

 

 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 

https://www.youtube.com/watch?v=V_NQpGaDJBI
https://www.youtube.com/watch?v=fPdvbLVkhAk
https://www.youtube.com/watch?v=DPHwPoof44E
http://www.ims.org.br/
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desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
Assinatura: ____________________________                            Data: 18/08/16    
 

____________________________________ 

Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 

 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 78, 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 Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Imagem, Mídia e Tecnologia 

Módulo: 3º módulo C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Lilian Amatucci Gazoti /  

 

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

 

 

 

 

 

 

 instrumentos para produção fotográfica.  

 

 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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  Preparar laboratório de fotografia.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:            Teoria e Formas da Comunicação         
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 

 

1. Interpretar os conceitos pertinentes à 

teoria da comunicação.    

2. Analisar e identificar as possibilidades da 

imagem na comunicação.   

3. Interpretar informações coletadas em 

pesquisa sobre novas tecnologias 

imagéticas.    

4. Interpretar novas possibilidades 

midiáticas aliadas à inovação tecnológica. 

 

 

1. Identificar os elementos da comunicação e 

utilização dos termos pertinentes à teoria da 

comunicação.   

 

2. Identificar o papel da imagem na comunicação 

não verbal.    

 
 

3. Selecionar as diversas mídias e suas 

potencialidades comunicativas para utilizar no 

processo de criação.   

 

4.1. Selecionar os diversos usos da imagem nos 

meios de comunicação.  

 

4.2. Perceber estratégias e recursos da imagem na 

contemporaneidade.  

 

4.3. Coletar informações a respeito das novas 

tecnologias imagéticas.   

 

 

1. 1. Teoria da comunicação:  

2.  

3. o receptor; o mensagem; o código;  

4. a informação e redes  

5.   

6. 2. Comunicação verbal e não verbal   

 

7. 3. Diversas mídias: 

8.   

9. a revista; o Internet; o multimídia   

 

10. 4. Conceituação de imagem e imagem como 

informação:  

11.  

 

12. 5. Imagem, comunicação e mídia:  

13. 

mídias;  

14. -se 

15.    

16. 6. Imagem na contemporaneidade   

 

17. 7. Novas tecnologias de comunicação imagética 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                      Imagem, Mídia e Tecnologia                                                                                       Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aula Inaugural 

Aula Inaugural 

 

1,2 

 

Aula Inaugural / Apresentação do Professor ,  

disciplina / Exposição das Bases Tecnológicas, 

competências e habilidades da disciplina /  

 

Introdução à Teoria da Comunicação / Evolução 

da Comunicação  

 

1ª Aula 

19/07 a 22/07 

( 2,5 h.a.) 

 

1,2 1,2 

 

Aula Expositiva com uso de Datashow –  

Elementos da Comunicação Linguagem verbal / 

não vebal 

 

 “ A Metamorfose “ Franz Kafka / Audio Livro 

 

 

2ª Aula 

25/07 a 29/07 

 ( 2,5 h.a.) 

 

1,2 1,2 

 

Releitura do filme/áudio livro “ A Metamorfose “ 

em linguagem não verbal / produção imagética 

com a interpretação da mensagem do filme 

 

3ª Aula 

01/08 a 05/08 

( 2,5 h/a ) 
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1,2 1,2 

 

Apresentação dos trabalhos dos alunos / defesa e 

argumentação sobre os trabalhos apresentados 

 

4ª Aula 

01/08 a 05/08 

( 2,5 h/a ) 

1,2,3, 4.1 
 

2,3 e 5 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow 

- Apresentação das características do Jornal 

Interpretação do meio / características do 

fotojornalismo 

 

Aula Prática em laboratório – Divisão dos alunos 

em grupos de trabalho / Escolha de 1 editoria do 

jornal / Redação de uma notícia de forte 

repercussão na mídia e contextualização com 

imagem ( fotojornalismo ) / produção de notícia 

com imagem 

 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala 

5ª e 6ª Aula 

22/08 a 26/08 e 29/08 a 02/10 

(5,0 h/a ) 

1,2,3, 4.1 
 

2,3 e 5 

 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow 

- Apresentação das características da Revista 

Interpretação do meio / características da imagem 

 

Aula Prática em laboratório – Divisão dos alunos 

em grupos de trabalho / Escolha de revista / 

Reprodução de um anúncio ou editorial. 

 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala 

 

7ª e 8ª Aula 

19/09 a 23/09 e 26/09 a 30/09 

(5,0 h/a )  
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1,2,3, 4.1 
 

2,3 e 5 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow 

- Apresentação das características do Aúdio / 

Rádio - Interpretação do meio 

 

Aula Prática em laboratório – Divisão dos alunos 

em grupos de trabalho / Escolha de 1 música / 

Reprodução da mensagem da música em imagens 

/ vídeo. 

 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala 

9ª e 10ª Aula 

05/09 a 09/09 e 12/09 a 16/09 

(5,0 h/a )  

 

1,2,3,4.1 2,3 e 5 

 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow 

- Apresentação das características da Web / 

Multímidia - Interpretação do meio 

 

Aula Prática em laboratório – Divisão dos alunos 

em grupos de trabalho / Escolha de uma 

plataforma Web – criação imagética de acordo 

com o meio escolhido. 

 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala 

 

11ª e 12ª Aula 

19/09 a 23/09 e 26/09 a 30/09 

(5,0 h/a )  
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4.1 
 

4 

 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow  

 

Aula Prática: divisão dos alunos em grupos 

Pesquisa Web de acordo com o roteiro fornecido 

pelo professor / produção imagética de acordo 

com a proposta 

 

Apresentação dos alunos / defesa e argumentação 

 

 

13ª Aula e 14ª Aula 

03/10 a 07/10 e 10/10 a 14/10 

 ( 5,0 h/a.)  

 

4.2, 4.3 
 

5,6,7 

 
Aula expositiva com uso de datashow – 

conceituação da imagem na contemporaneidade 
 

Aula Prática: Escolha de 1 tema 
Pesquisa na web de painel semântico de imagens 

contemporâneas 
 

Representação fotográfica das imagens 

contemporâneas 

 

Aula 15ª e 16ªAula 

17/10 a 21/10 e 24/10 a 28/10 

 ( 5,0 h/a.)  

 

 
4.2, 4,3 

 
5,6,7 

 
Aula expositiva com uso do datashow 
- conceito multimídia / representações 

 
Aula prática: escolha de 1 meio multimídia 

Produção de imagens para o meio 

 

17ª Aula 
31/10 a 04/11 e 07/11 a 11/11 

 ( 5,0 h/a ) 
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Todas Todas Desenvolvimento TCC 

 
18ª Aula 

14/11 a 18/11 
( 2,5 h/a ) 

 

Todas Todas Desenvolvimento TCC 

 
19ª Aula 

21/11 a 25/11 
(2,5 h/a ) 

 

Todas Todas Desenvolvimento TCC 

 
20ª Aula 

28/11 a 02/12 
(2,5 h/a ) 

 

Todas Todas Apresentação TCC 

 
21ª Aula 

05 a 12/12 
(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 

 
  
1. Interpretar os conceitos 

pertinentes à teoria da 

comunicação.    

2. Analisar e identificar as 

possibilidades da imagem na 

comunicação.   

3. Interpretar informações coletadas 

em pesquisa sobre novas 

tecnologias imagéticas.    

4. Interpretar novas possibilidades 

midiáticas aliadas à inovação 

tecnológica. 

 
 
 

 
 

 Observação direta 

 Presença nas aulas 

 Participação em sala de aula e 

nos trabalhos coletivos 

 Entrega das atividades 

propostas nos prazos 

 Sinergia com o grupo 

 Desempenho em sala de aula 

 

 

 Observação 

 Criticidade 

 Percepção do meio / veículos 

de comunicação 

 Interpretação 

 Aplicação prática do conteúdo 

apresentado 

 Atitude pró-ativa 

 Decodificação da linguagem 

 

 

 Evolução do aprendizado no 

decorrer do curso 

 Aplicabilidade dos conceitos 

 Qualidade e pontualidade dos 

trabalhos entregues 

 Participação 

 Assiduidade 
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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 X 
  

X 
X 
 

Agosto 
 

X X X 
X 
 

Setembro 
 

X X X 
 
 

Outubro 
 

X X X 
X 
 

Novembro 
 

X X X 
X 
 

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

 
Wikipédia, a Enciclopédia livre. Disponível em http://www.wikipedia.org 
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 
Pesquisa de referências diversas conforme a aplicabilidade. 

 

 

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

 
Projeto de elaboração de um meio / veículo de comunicação adotando-se todas as particularidades 
estudadas em sala de aula / Interdisciplinar com a disciplina de Aplicativos Informatizados. 

 

 

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

No decorrer das aulas de acordo com a necessidade do aluno. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti e Gislene Santos Soares 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
Assinatura: ____________________________                            Data: 18/08/16    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

http://www.wikipedia.org/
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XI– Replanejamento 

 

Será realizado de acordo com a necessidade do professor. 
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Plano de Curso nº 209             aprovado pela portaria Cetec nº  148   de 09/10/12 

Etec Carapicuiba 

Código: 144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional:Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Praticas de Estúdio Fotográfico III 

Módulo: 3º C. H. Semanal: 5,0 

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.  

Editar, tratar e gerenciar imagens fotográficas.  

Interpretar e elaborar projetos fotográficos.  

Adequar instalações, equipamentos, materiais e instrumentos para produção  

fotográfica.  

Preparar apresentação de material fotográfico.  

Visualizar a imagem fotográfica.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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Modular a luz.  

Conceituar a imagem fotográfica.  

Interpretar a imagem fotográfica.  

Definir pautas e temáticas.  

Interpretar o objeto a ser fotografado.  

Experimentar técnicas fotográficas.  

Conceber cenas para fotografar.  

Definir o suporte material da imagem fotográfica.  

Decidir o momento do ato fotográfico.  

Editar imagens.  

Escolher equipamentos em função de intenções e circunstâncias.  

Produzir documentação referente à imagem.  

Contextualizar a imagem fotográfica.  

Estabelecer cronograma de trabalho.  

Vistoriar infra-instrutora da locação.  

Providenciar equipamentos para a produção da imagem.  

Providenciar credenciamento.  

Testar técnicas fotográficas 

Estudar fontes e referências fotográficas.  

Procurar espaços ou locações para fotografar.  

Elencar modelos.  

Definir áreas e formas de atuação no mercado de trabalho.  

Elaborar procedimentos para relação com o cliente.  

Gerenciar o tempo.  

Discutir a pauta/ briefing.  

Dirigir a produção de imagem.  

Selecionar pessoal.  

Montar exposições.  

Divulgar seu trabalho na web.  

Dominar linguagem fotográfica.  

Dominar técnicas de sua especialização.  
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Demonstrar criatividade.  

Seguir cronogramas.  

Lidar com imprevistos.  

Desenvolver capacidade de síntese.  

Desenvolver perspicácia.  

Demonstrar persistência.  

Adequar limitações econômicas.  

Demonstrar pontualidade 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.  
 

 1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 
 

 
 
2. Planejamento e fluxo de  
trabalho – elaboração:  

 
 

chave da linguagem fotográfica;  
 
 

e externos;  
 

equipamentos necessários;  
material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  
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8. Demonstrar criatividade e  
conhecimento técnico para solucionar  
problemas ligados à produção  
fotográfica. 

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.  
 
8.6. Coordenar equipes de trabalho.  
 
8.7. Escolher equipamentos em função de 
intenções e circunstâncias. 

3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  
 

imagens para publicidade e 
propaganda;  

 
de imagens para moda;  

fotografia autoral;  
projetos/ 

ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

para apresentação da imagem  
fotográfica;  

 
imagens;  

projetos fotográficos;  
 

 
edição para diferentes suportes 

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

 
Suportes. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Relacionamento 
interpessoal 

Nenhuma 
Atividades introdutórias e leitura das bases 
tecnológicas. 

20/07 a 26 /07 

1. Elaborar projetos  
para a produção de  

ensaios fotográficos. 
 

8.5. Realizar produções 
fotográficas. 

2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 
 

 
elementos chave da  
linguagem fotográfica; 

Aulas demonstrativas e praticas para 
produção de foto de Whisk. 
Como fazer whisk falso, como pensar uma 
produção. 

27/07 a 29/07 
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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. 

1. Modalidades da atividade  
fotográfica:  

 
 

2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 
 

elementos chave da  
linguagem fotográfica;  

 
 

 
internos e externos;  

 
 

e equipamentos necessários;  
 

material para capturar a  
imagem fotográfica;  

 
3. Captação de imagens –  
prática fotográfica avançada:  

uminação e abordagens  
de imagens para publicidade 
e propaganda;  

 
de imagens para moda 

Aulas expositivas e praticas, sobre fotografia 
de culinária. 
Fotografando no restaurante  
 - Entender e aplicar os conceitos para 
fotografia nesse local especifico. 
Fotografando para um editorial 
 - Interpretar o editorial e clicar imagens 
condizentes com o texto  
Fotografando para publicidade 
 - Entender um brainstorm, conceituar a foto 
em cima do briefing do cliente, seguir e criar 
layout em cima do local onde a foto será 
aplicada. 
 
Aulas teóricas e praticas sobre fotografia de 
moda 
Entendendo os diferentes mercados, casting 
de modelos linguagens de revistas 
especializadas, campanhas e editoriais. 
 

 01/08 a 25/11  
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Recuperação de alunos e 
entrega das avaliações 

 
Recuperação de alunos 

 

Recuperação de alunos e entrega das 
avaliações. 

30/11 a 02/12 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar as fases de 
elaboração do projeto  
fotográfico para a produção  
de ensaios 

- 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 
  
 
  X   X X 

Agosto 
  
 
 X   X X 

Setembro 
  
 
 X   X  X 

Outubro 
  
 
 

 
X X  X 

Novembro 
  
 
 

 
X  X  X 

Dezembro 
  
 
 X   X  X 

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

PRÄKEL, David. Iluminação – 
 
GENÉRICO, Tony Estúdio, fotografia, arte splash 
 
BILL, Hurter Fotografia de Retratos. 
 
BILL, Hurter A luz Perfeita Guia de Iluminação para Fotógrafos. 
 
SITES PARA PESQUISA DE REFERÊNCIAS / APRESENTAÇÃO DE FOTÓGRAFOS  
 
BRASILEIROS E ESTRANGEIROS 
 
http://imafotogaleria.wordpress.com/ 
 
http://www.fullframe.com.br/ 

 

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

 
Ainda não definido 
 
 
 

 

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: 08/08/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
Assinatura: ____________________________                            Data: 18/08/16    
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____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº    209              aprovado pela portaria Cetec nº 148 de  12  / 09  /2012 

Etec Carapicuiba 

Código: 0144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: DTCC em Processos Fotográficos 

Módulo: III C. H. Semanal: 5 H/a 

Professor: Camila Calabrez / Vitor Ferraz 

 

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. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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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. 

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 em PF                                                                             Módulo: 3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

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

1.1 
 
 
1.2 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 
3.4 

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

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, 
gráficos, histogramas 
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dados, conforme formatação definida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9. 
 
10. 

 
Sistemas de gerenciamento de projeto 
 
Formatação de trabalhos acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso em PF                                                     Módulo: 3º             
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

3.1, 3.2 .3.3 e 4.1 5, 6 e 7  

Apresentação das Bases Tecnológicas, 
sociabilização Apresentação das bases 
tecnológicas, competências e habilidades a serem 
desenvolvidas durante o semestre; apresentação 
dos procedimentos didáticos e instrumentos de 
avaliação; apresentação do material de apoio 
(bibliografia básica). 
Planejamento das principais datas de entrega 
de trabalhos do semestre. 

19/07 a 29/07 
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1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2, 3.3 e 3.4 
 
 

1, 2, 3, 4, 5 e 6  

- Atividade prática em grupo 
Revisão dos pré-projetos escritos no semestre 
Passado 
Definição das etapas: 
- Cronograma de Trabalho 
- Orçamento de Trabalho 
- Elaboração do Briefing 
- Listagem de Peças 
- Divisão de Tarefas 
- Estimativa de Tempo 
 
- "pesquisa de campo      
   Fazer pesquisa de interesse com o público 
alvo, evitar questionários onde o público alvo 
não será alcançado. 
- organizar pesquisa    
organizar toda a pesquisa e material 
executado até o momento. 
- criar tabela de custos  
Levantar custos do projeto, mostrar como 
levantarão os investimentos, lista de materiais 
que serão utilizados no projeto. 
- Primeiro ensaio        
 Organizar o primeiro ensaio fotográfico e a 
partir dele iniciar as anotações para o relatório 
técnico 
- Apresentação das tarefas para o professor     
Apresentar todas as tarefas organizadas nas 
primeiras 4 semanas. 

01 / 08 a 26 / 08 
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3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 
 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

- Redigir relatório técnico 
Revisão das principais partes que a 
estrutura 
do TCC, em sua versão escrita, deve 
apresentar (parte pré textual, textual, e 

referencial) 
 

- fechamento primeiro ensaio termino do 
tratamento do primeiro ensaio, definição da 
linguagem a ser utilizada no projeto. 

 
- Segundo ensaio    
 início do segundo ensaio, continuar o 
relatório técnico. 
 
- Semana de Animação 
 

- terceiro ensaio 

 
29/08 a 30/09 
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Todas Todas 

- Quarto ensaio 
- Quinto ensaio 
- Revisão das principais partes que a 
estrutura 
do TCC, em sua versão escrita, deve 
apresentar (parte pré textual, textual, e 
referencial) 
- Tratamento dos ensaios 
- finalização das peças para apresentação             
finalizar as peças para apresentar, trabalhar 
as fotos dos ensaios organizar textos das 
peças concluir a parte gráfica importante 
nessa data 80% do projeto deve estar pronta. 
- Ajustes para apresentação da banca de 
avaliação. 

 
03/10 a 31/10 
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Todas Todas 

Pré-bancas – Banca Validação 
Com participação de profissional da área de 
fotografia. 
Alunos apresentam os pré-projetos realizados 
durante o semestre passado. 
Cada grupo deve apresentar todos os itens do 
trabalho: 1) Tema; 2) situação-problema; 3) 
questão orientadora; 4) Nome do projeto; 5) 
Introdução / Apresentação; 6) Justificativa; 7) 
Objetivo geral; 8) Objetivos Específicos; 9) 
Painel de Referências 10) Desenvolvimento; 
11) Resultado Final; 13) Produtos. 
Após o retorno da banca (críticas e 
orientações), cada grupo deve fazer a revisão 
dos projetos. 
Revisão 
Adequação dos projetos após a avaliação nas 
Pré-bancas 
Apresentação dos TCCs na Feira 
Semana de apresentação de projetos 
Interdisciplinares e de TCCs 
 
 

 
07/11 a 09/12 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 
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1, 2 e 3 

 Exposição de conteúdos para 
execução do exercício (Projeção);  

  Exercícios Práticos (Laboratório);  

 Atendimento Individual; 

 Exercícios Práticos (Laboratório);  

 Orientação para desenvolvimento do 
projeto visando aspectos técnicos de 
produção de material gráfico e/ou digital; 

 Compreensão e aplicação dos conteúdos 
abordados; 

  Participação em aula; 

 Assiduidade; 

 Compreender as vantagens de 
desvantagens de cada software; 

  Agilidade Técnica; 

  Criatividade; 

 Apresentação | Entrega dos Exercícios 
propostos em aula; 

 Qualidade técnica dos projetos; 

 Assiduidade; 

 Cumprir as etapas explorando-as; 

 Apropriação do método; 

  Atitudes proativas na resolução de 
possíveis problemas no projeto; 

  Concentração no desenvolvimento da 
atividade; 

 Cumprir os prazos estabelecidos 

 Participação na aula; 

 Material desenvolvido em sala 
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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 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

Agosto 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

 

Setembro 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Outubro 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 

Novembro  
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Dezembro 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

 

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

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Coleção estudos. Editora Perspectyiva. São Paulo 
 
JAMES A. Folts. Manual de fotografia. São Paulo Editora Thonson learning 
 
LETOURNEAU, Jacolyn . Ferramentas para o pesquisador iniciante. Editora WMF. São Paulo  

 
ZAMBONI, Silvio. Pesquisa em Artes, A. Um Paralelo entre Arte e Ciência. Editora: Autorres 
Associados. São Paulo.  
 
SALLES, Cecilia, Redes de criação: construção da obra de arte. Vinhedo: Ed. Horizonte, 2006. 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra  
Atividades Interdisciplinares com Desenvolvimento de Projeto de Conclusão de Curso 

 

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 do Projeto Interdisciplinar, também será realizada recuperação com osalunos com 
dificuldades técnicas. 

 Plantão de dúvidas e atendimento aos alunos. 
Recuperação paralela para alunos de rendimento insatisfatório: 

 - 1) Entrega do material captado e impresso para elaboração da expografia.  

 2) Esquema do relatório escrito, tópicos e esquemas de processo de trabalho.    

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Camila Calabrez / Vitor Ferraz 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
Assinatura: ____________________________                            Data: 18/08/16    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


