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

• Controlar orçamentos e fluxos financeiros.  
 

Atividades: 
• Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas.  
• Acompanhar execução orçamentária.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas  do Componente Curricular 
 
Componente Curricular : Gestão Financeira e Econômica                                                                                                                   Módulo:  3° 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

Planejar e identificar as principais 
demonstrações financeiras como 
instrumentos de tomada de 
decisões.  
 
 
Correlacionar os métodos de 
montagem do orçamento de 
pessoal, financeiro, administrativo, 
de materiais, patrimonial, de 
produção, de comercialização e 
demais metodologias para 
gerenciamento do orçamento. 
  
Interpretar dados numéricos e 
factuais sobre atividades 
econômicas, obedecendo às 
instruções definidas em escala 
superior e classificá-las por natureza 
específica, no sentido de permitir 
sua inclusão, de forma adequada e 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
 
1.4 
 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 

Identificar os princípios financeiros e 
suas aplicações para a definição das 
políticas organizacionais.  
 
Elaborar cálculos e planilhas de 
controles. 
  
Identificar, como receitas e despesas, as 
operações de resultados nas 
organizações.  
 
Determinar índices para contribuir na 
administração dos principais ativos.  
 
Utilizar as principais demonstrações 
contábeis, como elementos de dados e 
informações para subsidiar decisões.  
 
Identificar e caracterizar o sistema, 
objetivos e amplitude do planejamento 
financeiro.  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Função Financeira nas Empresas:  
� comportamento Financeiro da 
economia;  
� administração do capital de giro:  
o próprio e de terceiros  
� conceitos de receitas e despesas e 
demonstração de resultado  
 
Planejamento e Controle Financeiro.  
 
Técnicas Orçamentárias:  
� metodologia para a elaboração de 
orçamentos financeiros, quantitativos 
e outros;  
� processos e fórmulas matemáticas 
para estruturar cálculos 
orçamentários;  
� manuais operacionais 
orçamentários;  
� principais demonstrações 
financeiras  
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4. 

eficaz, em plano orçamentário.  
 
Correlacionar os pontos essenciais 
de uma política econômica e 
financeira e sua aplicação no 
planejamento.  

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montar planilhas de despesas de 
pessoal, de investimentos, de vendas, de 
receitas e demais dados, de maneira a 
permitir, organizá-los para extrapolar as 
tendências e estimar posições futuras. 
  
Executar cálculos baseando-se em 
dados numéricos obtidos nas fontes 
externas ou internas da empresa, para a 
determinação de montantes a serem 
utilizados nos sistemas.  
 
Aplicar os conhecimentos de Economia 
nas organizações empresariais.  

 
4. 

 
Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez:  
� macroeconomia:  
o contabilidade nacional, 
componentes do consumo;  
o Teoria Monetária e Sistema 
Financeiro (inflação, taxas de juros)  
� microeconomia:  
o agentes econômicos (Teoria das 
Empresas e Teoria do Consumidor)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvo lvimento 
 
Componente Curricular : Gestão Financeira e Econômica                                                                                                                   Módulo:  3° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar os princípios 
financeiros e suas 
aplicações para a 
definição das políticas 
organizacionais.  
 
Elaborar cálculos e 
planilhas de controles. 
  
Identificar, como receitas 
e despesas, as operações 
de resultados nas 
organizações.  
 
Determinar índices para 
contribuir na 
administração dos 
principais ativos.  

 
 
 

Função Financeira nas 
Empresas:  
 
� comportamento  
 
Financeiro da economia;  
 
� administração do capital 
de giro:  
 
o próprio e de terceiros  
 
� conceitos de receitas e 
despesas e demonstração 
 de resultado  
 
 

 

Demonstração de teorias; Apresentação 
de Vídeos e Estudo / Tarefa Dirigida. 
Interdisciplinaridade com a disciplina 
gestão da produção e materiais nas aulas 
expositivas. 

 
24/01 a 28/02 
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Utilizar as principais 
demonstrações contábeis, 
como elementos de 
dados e informações para 
subsidiar decisões.  
 
Identificar e caracterizar o 
sistema, objetivos e 
amplitude do 
planejamento financeiro.  

 

Planejamento e Controle 
Financeiro.  

 

Demonstração de teorias; Apresentação 
de Vídeos e Estudo / Tarefa Dirigida. Aula 
expositiva dialogada e pesquisa. 
Interdisciplinaridade com a disciplina 
gestão da produção e materiais nas aulas 
expositivas. 

 
07/03 a 28/03 
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Montar planilhas de 
despesas de pessoal, de 
investimentos, de vendas, 
de receitas e demais 
dados, de maneira a 
permitir, organizá-los para 
extrapolar as tendências 
e estimar posições 
futuras. 
  
Executar cálculos 
baseando-se em dados 
numéricos obtidos nas 
fontes externas ou 
internas da empresa, para 
a determinação de 
montantes a serem 
utilizados nos sistemas.  
 
 

Técnicas Orçamentárias:  
� metodologia para a 
elaboração de orçamentos 
financeiros, quantitativos e 
outros;  
� processos e fórmulas 
matemáticas para estruturar 
cálculos orçamentários;  
� manuais operacionais 
orçamentários;  
� principais demonstrações 
financeiras  

 

Demonstração de teorias; Apresentação 
de Vídeos e Estudo / Tarefa Dirigida. Aula 
expositiva dialogada e pesquisa. 
Interdisciplinaridade com a disciplina 
gestão da produção e materiais nas aulas 
expositivas. 

 
04/04 a 25/04 
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Aplicar os conhecimentos 
de Economia nas 

organizações 
empresariais. 

Introdução à Teoria 
Econômica – Lei da 
Escassez:  
� macroeconomia:  
o contabilidade nacional, 
componentes do consumo;  
o Teoria Monetária e 
Sistema Financeiro (inflação, 
taxas de juros)  
� microeconomia:  
o agentes econômicos 
(Teoria das Empresas e 
Teoria do Consumidor)  

 

Demonstração de teorias; Apresentação 
de Vídeos e Estudo / Tarefa Dirigida. Aula 
expositiva dialogada e pesquisa 
Interdisciplinaridade com a disciplina 
gestão da produção e materiais nas aulas 
expositivas. 

 
02/05 a 13/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular: Gestão Financeira e Econômica                                                                                                                   Módulo: 3° 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação 1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Planejar e identificar as 
principais 
demonstrações 
financeiras como 
instrumentos de tomada 
de decisões.  
 
Correlacionar os 
métodos de montagem 
do orçamento de 
pessoal, financeiro, 
administrativo, de 
materiais, patrimonial, 
de produção, de 
comercialização e 
demais metodologias 
para gerenciamento do 
orçamento. 
  
 

Identificar os princípios 
financeiros e suas aplicações 
para a definição das políticas 
organizacionais.  
 
 
Elaborar cálculos e planilhas de 
controles. 
  
Identificar, como receitas e 
despesas, as operações de 
resultados nas organizações.  
 
Determinar índices para contribuir 
na administração dos principais 
ativos.  
 
Utilizar as principais 
demonstrações contábeis, como 
elementos de dados e 

Observação Direta; 
Avaliação escrita 
individual; 
Lista de Exercícios. 
 
 
 
Observação Direta; 
 
Avaliação escrita 
individual; 
 
Lista de Exercícios. 
 
 
 
 
 
 
 

Precisão, clareza, 
criticidade, 
participação e 
soube realizar os 
cálculos. 
 
 
Precisão, clareza, 
criticidade, 
participação e 
soube realizar os 
cálculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseguiu realizar 
planejamento e 
compreender a 
importância das 
demonstrações 
financeiras como 
instrumentos na tomada 
de decisões. 
 
Soube correlacionar os 
métodos de montagem de 
orçamento pessoal, 
financeiro, administrativo, 
de materiais, patrimonial, 
de produção, de 
comercialização e demais 
metodologias para o 
gerenciamento do 
orçamento. 
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Interpretar dados 
numéricos e factuais 
sobre atividades 
econômicas, 
obedecendo às 
instruções definidas em 
escala superior e 
classificá-las por 
natureza específica, no 
sentido de permitir sua 
inclusão, de forma 
adequada e eficaz, em 
plano orçamentário.  
 
 
 
 
 
 
Correlacionar os pontos 
essenciais de uma 
política econômica e 
financeira e sua 
aplicação no 
planejamento. 
 
 
 
 

informações para subsidiar 
decisões.  
 
Identificar e caracterizar o 
sistema, objetivos e amplitude do 
planejamento financeiro.  
Montar planilhas de despesas de 
pessoal, de investimentos, de 
vendas, de receitas e demais 
dados, de maneira a permitir, 
organizá-los para extrapolar as 
tendências e estimar posições 
futuras. 
  
Executar cálculos baseando-se 
em dados numéricos obtidos nas 
fontes externas ou internas da 
empresa, para a determinação de 
montantes a serem utilizados nos 
sistemas.  
 
Aplicar os conhecimentos de 
Economia nas organizações 
empresariais. 

Observação Direta; 
 
Avaliação escrita 
individual; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação Direta; 
 
Lista de Exercícios. 
 
 
 
 

Precisão, clareza, 
criticidade, 
participação e 
soube realizar os 
cálculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisão, clareza, 
criticidade, 
participação e 
soube realizar os 
cálculos. 
 
 
 
 
 

Fez a correta 
interpretação dos dados 
numéricos nos exercícios 
trabalhados sobre as 
atividades econômicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fez a correlação dos 
pontos essenciais da 
política econômica e 
financeira na aplicação do 
planejamento. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusiv e bibliografia) 

- Livro: Administração Financeira Teoria e Prática – Eugene F. Brigham – Ed. Cengage 
Learning, 2006. 
 
- Livro: Administração Financeira – Sanvicente Zorato A. – Ed. Atlas, 2009  
 
- Livro: Administração Financeira – Masakazu Hoji - Ed. Atlas, 2004. 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alun os com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem)  

• Reestudo de casos e conceitos, com lista de exercícios. 

• Trabalhos em equipe, visando a interatividade entre os alunos e o estudo dos conteúdos 
abordados. 

• Serão oferecidas atividades extras como seminários e pesquisas de modo que alcancem 
os objetivos mínimos exigidos. A recuperação será contínua e paralela, com atividades, 
recursos e metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de eliminar ou 
reduzir dificuldades que inviabilizam o desenvolvimento das competências citadas neste 
Plano de Trabalho docente, e após estes procedimentos uma avaliação para que se 
verifique e se concretize tal proposta. 

 

 
 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Tiago Ferreira 

Assinatura:                                                                                        Data: 06.04.2014 
 
 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com as normas do CETEC e da ETEC de São José do Rio 
Pardo cód. 150 e corresponde as determinações do Plano de Curso do Técnico em Administração 

 

Nome do coordenador (a): Divino Lozetti Risso 

 

Assinatura:                                                                                        Data:  06.04.2014   
    
 
 


