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 CURSO : Assistente de Recursos Humanos  Carga horária: 160 horas  
Eixo: Gestão e Negócios  Segmento: Gestão Categoria/Código DN: 1514 

Tipo: Qualificação Profissional  

 

UC 1: Auxiliar a execução dos procedimentos de recrutamento, seleção e integração de pessoas CH: 48 h 
 
Situação de Aprendizagem 1: Organização do processo de recrutamento e seleção e a atuação do profissional de 
recursos humanos como recrutador 
Carga horária prevista:  28 h 

Número de aulas: 

7  

 
O docente deve elaborar um desafio tendo como contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de auxílio à execução dos procedimentos de recrutamento, 
seleção e integração de pessoas. Nesse desafio, os alunos são incentivados a colocar em prática os fazeres previstos nos indicadores, analisar, debater e propor 
soluções para os problemas que envolvem os procedimentos de recrutamento e seleção.  
 
Dentre as funções do assistente de recursos humanos, destaca-se a realização dos procedimentos de recrutamento, seleção e integração, conforme critérios 
definidos pela organização. No âmbito das atividades profissionais propostas nessa situação de aprendizagem, os seguintes indicadores devem nortear a ação 
pedagógica:    

- O aluno publica vagas e realiza a triagem preliminar de currículos, conforme requisitos e critérios pré-estabelecidos pelo setor de RH e especificações dos 
demandantes das vagas. 

- O aluno organiza os recursos necessários à realização dos procedimentos de recrutamento, seleção e integração, conforme solicitação recebida, público-
alvo, agenda e etapas de seleção definidos pela organização. 

- O aluno deve atender clientes internos e externos garantindo o fluxo, sigilo e a correção das informações, registrando necessidades e dando retorno às 
solicitações com cordialidade. 

A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados aos indicadores 1, 2 e 5 desta Unidade Curricular, que contribuirão para 
a vivência e análise das problemáticas apresentadas. 

Importante que, a cada finalização de atividade, o docente faça relações entre o que foi proposto e as questões disparadoras. Nas atividades de avaliação, as questões 
disparadoras devem servir de parâmetro no processo de atestar o atendimento dos indicadores pelo aluno. 

 

 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

3  

Indicadores 
1- Publica vagas e realiza a triagem preliminar de currículos, conforme requisitos e critérios pré-estabelecidos pelo setor de RH e especificações dos 

demandantes das vagas; 

2- Organiza os recursos necessários à realização dos procedimentos de recrutamento, seleção e integração, conforme solicitação recebida, público-alvo, agenda 
e etapas de seleção definidos pela organização; 

5- Atende clientes internos e externos garantindo o fluxo, sigilo e a correção das informações, registrando necessidades e dando retorno às solicitações com 
cordialidade. 

Elementos 
Conhecimentos 
 

• Planejamento de carreira: mundo do 
trabalho, formas de inserção no mercado de 
trabalho, marketing e apresentação pessoal, 
preparação de currículos, entrevista de 
emprego; 

• Comportamento profissional: apresentação 
e postura profissional, principais regras de 
etiqueta social, código de ética e políticas de 
conduta; 

• Noções da organização: conceito, tipologia, 
classificação, natureza jurídica, organograma 
(estrutura e níveis); 

• Noções das funções da administração: 
planejamento, organização, direção e 
controle. 

• Constituição da República Federativa do 
Brasil, artigo 7º: dos direitos e garantias 
fundamentais dos trabalhadores; 

• Fundamentos da legislação trabalhista: 
conceitos de empregado, empregador, 
autônomo, avulso, estagiário, relação de 
emprego; admissão e demissão de 
empregados, remuneração; jornada de 
trabalho, férias, poder disciplinador do 
empregador; 

Habilidades 
 

• Comunicar-se de forma oral e escrita com clareza 
e assertividade; 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 

• Pesquisar e organizar dados e informações; 

• Resolver conflitos inerentes ao processo de 
trabalho; 

• Trabalhar em equipe. 
 

Atitudes/Valores 
 

• Cortesia no atendimento aos clientes 
internos e externos; 

• Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Sigilo no tratamento das informações dos 
colaboradores, da organização, de 
fornecedores e clientes; 

• Colaboração com colegas e equipes de 
trabalho; 

• Proatividade no encaminhamento das 
informações necessárias ao andamento dos 
processos; 

• Responsabilidade no cumprimento de 
prazos. 
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• Noções de gestão de pessoas: conceito, 
histórico, modelos de gestão e estrutura de 
funcionamento; 

• Recrutamento e seleção: conceito; fontes de 
recrutamento; produção de editais e 
anúncios; técnicas de recrutamento e 
seleção; planejamento e operacionalização 
do processo seletivo; divulgação do 
resultado do processo seletivo; 

• Negociação de conflitos: conceito, princípios, 
ferramentas, técnicas e estratégias para 
resolução de conflitos; 

• Comunicação oral e escrita: características, 
formas e abordagens de atendimento 
pessoal, telefônico e por e-mail, redação e 
formatação de e-mail, ofício, memorando, 
edital de publicação de vaga e inserção de 
dados em planilhas; 

• Documentos: solicitação de emprego, 
currículo, ficha de avaliação do processo de 
integração, ficha do empregado, formulário 
de requisição de pessoal. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas 

 
  

Registro de 
participação 

Aula 1 
Presencial 

[AQUECIMENTO] O docente poderá dar boas-vindas aos alunos, se apresentar e, com 
o grupo organizado em formato de círculo, solicitar que cada um responda às seguintes 
perguntas: 
 
- Qual o seu nome e quais as suas principais características? 

- Você possui experiência ou conhecimento na área de recursos humanos?  

- Quais as suas expectativas sobre o curso?  

 

Em seguida, o docente fará uma breve apresentação da instituição, do modelo 
pedagógico Senac, do plano de curso e dos regulamentos da Unidade. Neste momento, 
é fundamental que seja reforçado com os alunos que este curso será oferecido na 
perspectiva da educação flexível, ou seja, integrará momentos presenciais e não 
presenciais e promoverá o desenvolvimento do trabalho por meio de um conjunto de 
possibilidades didáticas e metodológicas e com o uso de recursos e tecnologias 
apropriados. 
 
O docente então propõe um “contrato” com os alunos a respeito das regras de 
convivência, entregas de atividades e critérios avaliativos, convidando os mesmos a 
colaborar na construção deste acordo. Pode-se utilizar uma ferramenta digital para 
construção de um painel para que os alunos contribuam com frases e palavras-chave 
relacionadas ao acordo firmado (exemplo: aplicativo Mentimeter). 
 
Esta é uma atividade de apresentação do curso, mas é importante registrar que ela 
colabora para a reflexão sobre a função do processo de integração de empregados e a 
importância do atendimento ao cliente interno e externo, conhecimentos que 
compõem o perfil profissional do assistente de RH e que o docente pode explorá-la com 
este objetivo também. 
 

- Aplicativo Mentimeter - 

[BRAINSTORMING] Para verificar os conhecimentos prévios sobre os assuntos 
relacionados ao mundo do trabalho, o docente propõe que os alunos se reúnam em 
grupos e apresenta no quadro a expressão “mundo do trabalho”. Na sequência, cada 
equipe deve praticar o processo de brainstorming, registrando todas as ideias 

- Whiteboard 

 

- Biblioteca Digital: livro Trabalho: você e suas 
relações profissionais (p. 20 a 32), disponível em: 

- 
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relacionadas a esse termo (características do mundo do trabalho, situações inerentes a 
ele, sensações que a expressão produz, vivências nesse âmbito etc.) em alguma 
ferramenta digital, como o Whiteboard, por exemplo. 
 
Depois os grupos apresentam as suas produções e o docente propõe uma reflexão 
conjunta sobre elas, complementando com as considerações pertinentes e reforçando 
o conceito da expressão “mundo do trabalho”. 
 

https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3Fc
ontentInfo%3D2318%26term%3DVoc%2525C3%2525AA
%252520e%252520sua%252520Rela%2525C3%2525A7
%2525C3%2525B5es%252520Profissionais#/legacy/epu
b/2318. 

 

 

[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] Como forma de reforçar os conhecimentos trabalhados na 
atividade anterior, o docente pode exibir o vídeo História do emprego e relações de 
trabalho no mundo e, em seguida, abrir uma discussão sobre a temática do vídeo, de 
modo que os alunos analisem as relações de trabalho no mundo considerando as 
vivências estudadas no brainstorming. 
 

- Vídeo: História do emprego e relações de trabalho 
no mundo (11m:34s), disponível em: 

https://youtu.be/hfcp6qSjqxg. 

 

- 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será presencial 
e que eles irão estudar sobre o processo de recrutamento e seleção nas empresas. 
 

 - 

Aula 2 
Presencial 

[RODA DE CONVERSA] O docente inicia a aula propondo uma roda de conversa sobre 
os assuntos relacionados ao processo de recrutamento e seleção nas empresas, de 
modo que haja o compartilhamento de experiências profissionais e das expectativas 
em relação a esta área.  
 
Os seguintes questionamentos podem ser feitos aos alunos: 
 
- Você já participou de algum processo seletivo?  
 
Os alunos podem continuar respondendo às questões abaixo de acordo com as 
experiências vivenciadas. Se não tiverem passado por esta experiência ainda, as 
respostas devem ser hipotéticas, considerando uma postura esperada por eles. 
 
- Como foi realizada a busca pelas vagas?  
- Onde a vaga foi publicada? 
- Como você disponibiliza seu currículo para as empresas? 
- Como você se prepara para uma entrevista? 
- Você sabe o que é uma entrevista de fit cultural? 
- Quais os requisitos e critérios exigidos para a vaga aberta? 

- Repositório ESPIE: Entrevista de emprego, 

disponível em: 

https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institu

tion/Senac%20RS/espie/objeto.html. 

 

- Entrevista de emprego, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qejkRftycSI.   
- Vídeo YouTube: Roberto Justus + entrevista de 
estágio, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pq6sNZGnOV
k. 
 
- Entrevista de fit cultural, disponível em: 

https://www.gupy.io/blog/fit-cultural. 

 

- Vídeo Heineken: O candidato (contextualização 

de entrevista fit cultural), disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Em1kksRsl8. 

- 

https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2318%26term%3DVoc%2525C3%2525AA%252520e%252520sua%252520Rela%2525C3%2525A7%2525C3%2525B5es%252520Profissionais#/legacy/epub/2318
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2318%26term%3DVoc%2525C3%2525AA%252520e%252520sua%252520Rela%2525C3%2525A7%2525C3%2525B5es%252520Profissionais#/legacy/epub/2318
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2318%26term%3DVoc%2525C3%2525AA%252520e%252520sua%252520Rela%2525C3%2525A7%2525C3%2525B5es%252520Profissionais#/legacy/epub/2318
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2318%26term%3DVoc%2525C3%2525AA%252520e%252520sua%252520Rela%2525C3%2525A7%2525C3%2525B5es%252520Profissionais#/legacy/epub/2318
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2318%26term%3DVoc%2525C3%2525AA%252520e%252520sua%252520Rela%2525C3%2525A7%2525C3%2525B5es%252520Profissionais#/legacy/epub/2318
https://youtu.be/hfcp6qSjqxg
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
https://www.youtube.com/watch?v=qejkRftycSI
https://www.youtube.com/watch?v=Pq6sNZGnOVk
https://www.youtube.com/watch?v=Pq6sNZGnOVk
https://www.gupy.io/blog/fit-cultural
https://www.youtube.com/watch?v=_Em1kksRsl8
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- Quais foram as etapas do processo seletivo? 
- Quais aspectos você acredita que foram indispensáveis na seleção do seu currículo 
nesse processo seletivo? Caso você não tenha sido selecionado para a vaga, o que você 
atribui a isso? 
 
Após a discussão na roda, propõe-se que os alunos sejam divididos em grupos e 
preparem uma apresentação sobre as perguntas acima, considerando-as como ponto 
de partida para a construção de um tutorial com questões básicas sobre processo 
seletivo. Ou seja, deverá ser produzido um documento em formato digital com as 
perguntas acima e as respostas indicadas pelos alunos. Poderão ser utilizados recursos 
como PowerPoint, Prezzi, Sway ou algum aplicativo de infográficos. Os ODAs sugeridos 
na coluna ao lado podem ajudar os alunos na construção do material. 
 
Esta atividade será revisitada e aprimorada ao longo do curso. 
 

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Finalizada a produção, os alunos poderão apresentar os 
resultados obtidos e, a partir daí, o docente pode mediar um debate que incentive os 
alunos a relacionarem as próprias respostas aos elementos de competência sobre 
recrutamento e seleção previstos nesta Unidade Curricular e que agregam a este fazer 
profissional. 
 
Para amparar a exposição dialogada, o docente pode utilizar o material da coluna ao 
lado, disponível na plataforma ESPIE. 
 

- Repositório ESPIE: Processo de recrutamento e 

seleção, disponível em: 

https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/
61. 

 

 

 

 

[RELATO DE EXPERIÊNCIA] Um profissional que atua com recrutamento e seleção em 
empresas de comércio de bens, serviços e turismo será convidado a contar sua 
experiência neste processo. A intenção é que o especialista apresente como é a sua 
rotina de trabalho, quais as suas atribuições e como ele as desempenha. A partir de 
então, os alunos podem trocar experiências e tirar dúvidas sobre os assuntos tratados, 
de modo a aprimorar os elementos mobilizados nesta aula. 
 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será não 
presencial, síncrona, e que eles trabalharão na elaboração de currículos. 
 

- - 

 
 

[OFICINA DO CURRÍCULO] Os alunos, separados em grupos, participarão de uma oficina 
de construção e cadastramento de currículos. 

- Aplicativos, sites geradores de currículos, editores 
de texto; Canva. 

Postagem dos 
prints das telas 

https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/61
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/61
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Aula 3 
 

Não 
presencial 
(síncrona) 

 

 
Antes de dividir a turma em grupos, o docente, em plenária, explicará como será 
realizada a atividade: 
 

1) Os grupos poderão escolher uma ocupação, na qual irão trabalhar ao longo da 
oficina. As ocupações não podem se repetir, de modo que isso gere mais 
insumo para o debate e a avaliação da atividade. 
 

2) Nos grupos, os alunos poderão elaborar modelos de currículos diversos: padrão 
(em algum software editor de texto); com aplicativos específicos; e em sites 
especializados para o cadastramento de currículos. 
 

3) Em seguida, poderão cadastrar os currículos em plataformas digitais, por 
exemplo: Lattes, canva.com, LinkedIn, sites com banco de oportunidades, link 
“Trabalhe conosco” de empresas etc. 

 
Como esta é uma atividade com fins pedagógicos, é importante que após a conclusão 
da mesma os alunos descadastrem os currículos nas plataformas utilizadas, a menos 
que sejam produzidos currículos com informações reais dos alunos e que estes estejam 
aderentes às vagas divulgadas. 
 
Os links e/ou arquivos produzidos pelos alunos poderão ser salvos na nuvem, em pasta 
identificada para este fim, de modo que seja criado um repositório com os currículos 
confeccionados. Este material poderá ficar disponível para consulta e análise de todos 
os alunos e sugestão de melhorias, caso necessárias, podem ser feitas.  
 
Recomenda-se que toda esta atividade seja acompanhada pelo docente, para auxílio 
aos alunos no que for preciso, desde a escolha da ocupação ao cadastro dos currículos.  
 
Os ODAs sugeridos na coluna ao lado podem apoiar os alunos no desenvolvimento da 
atividade. 
 

 
- Repositório ESPIE: Dicas para elaboração de um 
currículo, disponível em: 
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institu
tion/Senac%20RS/espie/objeto.html. 
 
- Elaboração de currículo, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=dK9-
W918_eM. 
 
- Elaboração de currículo: 
https://www.vagas.com.br/profissoes/refaca-seu-
curriculo-e-conquiste-uma-vaga-agora/. 
 
- OneDrive para repositório dos currículos. 

dos 
cadastramentos 

dos currículos 

[RODA DE CONVERSA] Finalizada a oficina, propõe-se que os alunos retornem para a 
plenária e relatem como foi a experiência vivenciada na atividade. É importante que 
todos os grupos se posicionem e explanem as facilidades e dificuldades neste processo. 
O docente, então, pode mediar um debate para que os alunos relacionem as 

- Repositório ESPIE: Dicas para elaboração de um 
currículo, disponível em: 
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institu
tion/Senac%20RS/espie/objeto.html. 

https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
https://www.youtube.com/watch?v=dK9-W918_eM
https://www.youtube.com/watch?v=dK9-W918_eM
https://www.vagas.com.br/profissoes/refaca-seu-curriculo-e-conquiste-uma-vaga-agora/
https://www.vagas.com.br/profissoes/refaca-seu-curriculo-e-conquiste-uma-vaga-agora/
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
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experiências apresentadas com os elementos da competência que amparam o fazer 
profissional, como por exemplo o planejamento de carreira e comportamento 
profissional, ética profissional, marketing pessoal, entrevista de emprego e elaboração 
de currículo. Os alunos são incentivados a refletir sobre a ação inicial que realizaram, 
agora à luz das novas referências.  
 
O docente pode utilizar os ODAs sugeridos aos alunos para a realização da oficina e 
propor uma reflexão sobre os conteúdos dos vídeos. 
 

 
- Vídeo: Elaboração de currículo: 
https://www.youtube.com/watch?v=dK9-
W918_eM. 
 
- https://www.vagas.com.br/profissoes/refaca-
seu-curriculo-e-conquiste-uma-vaga-agora/ 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será presencial 
e que eles farão uma visita técnica para analisar o fluxo, o sigilo e a correção das 
informações no atendimento em processos de recrutamento e seleção. 
 
Para tanto, como atividade a ser desenvolvida de maneira assíncrona, os alunos 
poderão elaborar um checklist, contendo as questões a serem observadas durante a 
visita: 
 
- Há um mapeamento do fluxo dos processos de recrutamento e seleção? Caso positivo, 

como ele está estruturado? 

- Como se dá o recebimento dos currículos dos candidatos? 

- Quais os critérios para a seleção dos currículos? 

 

Poderá ser utilizado o Forms para a produção do checklist. 

 
 

- 

 
Aula 4 

Presencial 
 

[VISITA TÉCNICA] Propõe-se que os alunos realizem uma visita técnica ao 

Departamento de Gestão de Pessoas de uma empresa pré-acordada com o docente e, 

organizados em grupos, poderão analisar as seguintes questões: 

 

- Há um mapeamento do fluxo dos processos de recrutamento e seleção? Caso positivo, 

como ele está estruturado? 

- Como se dá o recebimento dos currículos dos candidatos? 

- Quais os critérios para a seleção dos currículos? 

 

Os alunos poderão preencher o checklist produzido, de acordo com as informações 

- - 

https://www.youtube.com/watch?v=dK9-W918_eM
https://www.youtube.com/watch?v=dK9-W918_eM
https://www.vagas.com.br/profissoes/refaca-seu-curriculo-e-conquiste-uma-vaga-agora/
https://www.vagas.com.br/profissoes/refaca-seu-curriculo-e-conquiste-uma-vaga-agora/
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obtidas na visita. 

 

[RODA DE CONVERSA] Após a realização da visita e ainda nas dependências da 

empresa, o docente poderá propor uma roda de conversa entre a turma e um 

profissional da empresa visitada, de modo que os alunos relatem como foi a experiência 

(o que foi visto e qual a percepção deles sobre as questões que deveriam ser 

observadas) e o profissional faça as contribuições necessárias. 

 

A partir daí, o docente poderá abordar o uso de ferramentas para elaboração de 

fluxogramas, com foco no fazer do assistente de recursos humanos, sobretudo em 

relação aos indicadores trabalhados nessa situação de aprendizagem. 

 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será não 
presencial, assíncrona, e que eles atuarão com fluxos de trabalho. 
 

- - 

Aula 5 
Não 

presencial 
(assíncrona) 

[CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO] Com base na vivência da visita técnica e nos 

elementos mobilizados durante a roda de conversa da aula anterior, os alunos, em 

grupos, poderão propor e elaborar um fluxograma de trabalho do setor de RH da 

empresa visitada, demonstrando sua interação com demais setores da organização e 

destacando como essa interação se formaliza em solicitações internas. Eles podem 

utilizar algum software para a construção do trabalho (Word, PowerPoint, Canva etc.). 

 

Em seguida, sugere-se que os grupos postem no chat os fluxogramas produzidos para 

que os demais alunos e o docente (posteriormente) avaliem o trabalho e troquem as 

experiências vividas durante a execução da atividade. 

 

Como material de suporte, podem ser utilizados os ODAs sugeridos na coluna ao lado. 

 

 
- Word, PowerPoint, Canva. 

 

- Repositório ESPIE: 

Comunicação oral e escrita, disponível em: 

https://hom-

senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/S

enac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade

_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn

&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3. 

 

Etapas de recrutamento, disponível em:  

https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institu
tion/Senac%20RS/espie/objeto.html. 

 

Postagem, no 
chat, do 

fluxograma 
elaborado 

https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
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[PESQUISA] Cientes da importância de um fluxo eficiente entre os setores da 
organização para o atendimento relacionado aos processos de recrutamento e seleção, 
os alunos poderão agora pesquisar informações sobre o impacto da negociação de 
conflitos e da comunicação oral e escrita na eficácia e na eficiência do fluxo de trabalho. 
Sugere-se a seguinte questão disparadora: 
 
Como as técnicas de negociação de conflitos e a habilidade de se comunicar interferem 
no bom fluxo, sigilo e correção das informações?  
 
O ODA sugerido apresenta conteúdos interessantes sobre comunicação oral e escrita e 
pode ajudar os alunos na pesquisa. 
 

- Repositório ESPIE: Comunicação oral e escrita, 

disponível em: https://hom-

senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/S

enac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade

_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn

&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3. 

 

[PAINEL INTERATIVO] Os alunos poderão construir um painel interativo para 
apresentar os resultados da pesquisa. O ponto principal é apresentar o quanto a 
pesquisa contribuiu para o entendimento sobre fluxo das informações. Ao final, os 
painéis construídos poderão ser enviados via e-mail para o docente. 
 
Sugere-se que ao longo desta aula o docente acompanhe o desenvolvimento do 
indicador 5 desta Unidade Curricular (“Atende clientes internos e externos garantindo 
o fluxo, sigilo e a correção das informações, registrando necessidades e dando retorno 
às solicitações com cordialidade”). 
 

- Whiteboard 

- OneNote 

- Microsoft Teams 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será presencial 
e que eles planejarão um processo de recrutamento e seleção. 
 

- 

Aula 6 
Presencial 

[PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO] Os alunos serão apresentados a alguma 
situação-problema de preferência do docente. Um exemplo pode ser o seguinte caso 
fictício:  
 

A Varejos é uma empresa de grande porte na área de vestuário e sapatos, bem vista no 
mercado pelos clientes, colaboradores e gestores. Sua imagem é de uma empresa muito 
confiável, eficiente, sustentável e solidária, que valoriza os seus funcionários e atende 
os clientes com excelência. Será realizado um processo seletivo para contratação de 
cinco funcionários devido à inauguração de uma nova loja e o Departamento de Gestão 
de Pessoas precisará desenvolver todo o processo seletivo.  
 

- Repositório ESPIE: Processo de recrutamento e 
seleção, disponível em: https://hom-
senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/S
enac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade
_curricular/arh_uc1/aula2/index.html?brasenacdn
&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_2. 

 

- Site CBO: https://www.ocupacoes.com.br/. 

 

- OneDrive para repositório dos currículos. 

 

- 

https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula3/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_3
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula2/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_2
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula2/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_2
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula2/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_2
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula2/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_2
https://hom-senacsc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20SC/arquivos/cursos/cursos_livres/unidade_curricular/arh_uc1/aula2/index.html?brasenacdn&SC_EAD_FIC_MOD_ARH_UC1_2
https://www.ocupacoes.com.br/
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Os alunos serão desafiados a planejar o processo de recrutamento e seleção destas 
vagas. Eles poderão trabalhar em duplas: um será o profissional de RH, e o outro, o 
gestor solicitante da vaga. Sugerem-se as seguintes etapas a serem cumpridas: 
 
- Preenchimento do formulário de requisição de pessoal; 
- Levantamento do perfil da vaga; 
- Produção de editais e anúncios; 
- Planejamento e operacionalização do processo seletivo (como se dará o processo: 
triagem de currículos, entrevistas, provas, dinâmicas etc.); 
- Divulgação do resultado do processo seletivo. 

Para amparar a atividade, os alunos podem realizar pesquisas sobre o assunto 
abordado e o docente poderá disponibilizar os seguintes materiais: 
 
- Código Brasileiro de Ocupação (CBO); 
- Legislação trabalhista (CLT e CF); 
- Modelos de formulário de requisição de pessoal e levantamento de perfil. 
 
Os alunos poderão disponibilizar todo o material produzido no repositório já utilizado 
para o arquivamento dos currículos elaborado em aulas anteriores. É importante o 
docente reforçar que este local deve ficar organizado, de maneira que todos encontrem 
os documentos lá armazenados. 
 
Finalizado o trabalho, cada dupla apresentará as suas produções, de modo que os 
demais alunos possam emitir suas opiniões e evidenciar os pontos positivos e as 
oportunidades de melhorias de cada planejamento apresentado. O docente poderá 
fazer as intervenções técnicas necessárias, ressaltando todos os elementos 
importantes trabalhados nesta aula. 
 
Sugere-se que, ao longo desta aula, o docente acompanhe o desenvolvimento do 
indicador 2 desta Unidade Curricular (“Organiza os recursos necessários à realização 
dos procedimentos de recrutamento, seleção, ambientação e integração, conforme 
solicitação recebida, público-alvo, agenda, etapas da seleção, definidos pela 
organização”).  
 

[ENCAMINHAMENTO]  
 

- - 
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O docente deverá informar que a próxima aula será não presencial, síncrona, e que 
eles revisitarão elementos sobre publicação de vagas e triagem de currículos, além de 
discutirem sobre as características do profissional recrutador. 
 

Aula 7 
Não 

presencial 
(síncrona) 

[QUIZ] O docente apresentará um quiz, que poderá ser elaborado pelo aplicativo 
Kahoot!, onde serão disponibilizadas perguntas sobre publicação de vagas e triagem de 
currículos, de modo que os alunos possam reforçar os conhecimentos sobre estes 
assuntos, trabalhados ao longo desta situação de aprendizagem. A atividade poderá ser 
realizada individualmente e, ao término, abre-se uma plenária para que todos 
conversem sobre as perguntas e as respostas dadas. 
 
Sugere-se que ao longo desta atividade o docente acompanhe o desenvolvimento do 
indicador 1 desta Unidade Curricular (“Publica vagas e realiza a triagem preliminar de 
currículos conforme requisitos e critérios pré-estabelecidos pelo setor de RH em 
acordo com as especificações do(s) demandante(s) da(s) vaga(s)”).  
 

- Kahoot! 

Postagem, no 
chat, do vídeo 

produzido 

[GRAVAÇÃO DE VÍDEO] Considerando todos os elementos trabalhados nesta situação 
de aprendizagem, em grupos os alunos poderão pesquisar sobre as características do 
profissional de RH, em especial o que atua com o processo de recrutamento e seleção, 
considerando as mudanças do mundo do trabalho, as demandas advindas das novas 
tecnologias e a necessidade de uma atuação estratégica.  
 
Algumas perguntas podem ajudar na pesquisa: 
 
- Quais as principais características do profissional de RH (em especial o que atua com 
recrutamento e seleção)? 
- Quais as mudanças identificadas na atuação deste profissional nos dias de hoje? 
- Como as novas tecnologias podem contribuir para o trabalho do recrutador? 
- Como o processo de recrutamento e seleção pode ser estratégico? 
 
Para consolidar os resultados obtidos na pesquisa, sugere-se a gravação de um vídeo 
criativo sobre os assuntos abordados, de modo que a mensagem a ser passada para o 
público ouvinte esteja clara e compreensível.  
 
Os vídeos poderão ser apresentados, com todos em plenária, para que o docente inicie 
uma discussão sobre esta temática e os alunos possam explanar sobre o conteúdo 

- Steam 

- Windows Movie Maker 
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abordado, indicando as facilidades e dificuldades encontradas sobre o tema. 
 

ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será não 
presencial, síncrona, e que eles serão apresentados a uma nova situação de 
aprendizagem. 
 

 

Observações: - 

 
 

Situação de Aprendizagem 2:  Aprofundamento dos processos de recrutamento e seleção e realização da 
integração de novos colaboradores 
Carga horária prevista:  20 h 

Número de aulas: 

5  

 

O docente deve elaborar um desafio, tendo como contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de auxílio à execução dos procedimentos de recrutamento, 
seleção e integração de pessoas. Nesse desafio, os alunos são incentivados a colocar em prática os fazeres previstos nos indicadores, analisar, debater e propor soluções para 
os problemas que envolvem os procedimentos de recrutamento e seleção e de integração de pessoas.  
 
Dentre as funções do assistente de recursos humanos destaca-se a realização dos procedimentos de recrutamento, seleção e integração, conforme critérios definidos pela 
organização. No âmbito das atividades profissionais propostas nessa situação de aprendizagem, os seguintes indicadores devem nortear a ação pedagógica:    

- O aluno publica vagas e realiza a triagem preliminar de currículos, conforme requisitos e critérios pré-estabelecidos pelo setor de RH e especificações dos 
demandantes das vagas. 

- O aluno coleta informações e tabula dados para subsídio e registro das ações realizadas durante a execução dos procedimentos de recrutamento, seleção e 
integração, contemplando necessidades de cotações e demais requisitos da organização, garantindo seu sigilo.  

- O aluno preenche formulários, organiza e arquiva os documentos relativos aos procedimentos de recrutamento, seleção e integração, garantindo seu sigilo e 
integridade conforme requisitos e fluxos estabelecidos pela organização.  

A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados aos indicadores 1, 3 e 4 desta Unidade Curricular, que contribuirão para a vivência 
e análise das problemáticas apresentadas. 

Importante que, a cada finalização de atividade, o docente faça relações entre o que foi proposto e as questões disparadoras. Nas atividades de avaliação, as questões 
disparadoras devem servir de parâmetro no processo de atestar o atendimento dos indicadores pelo aluno. 
 

Indicadores 
1- Publica vagas e realiza a triagem preliminar de currículos conforme requisitos e critérios pré-estabelecidos pelo setor de RH em acordo com as especificações do(s) 
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demandante(s) da(s) vaga(s); 

3- Coleta informações e tabula dados para subsídio e registro das ações realizadas durante a execução dos procedimentos de recrutamento, seleção e integração, 
contemplando necessidades de cotações e demais requisitos da organização, garantindo seu sigilo; 

4- Preenche formulários, organiza e arquiva os documentos relativos aos procedimentos de recrutamento, seleção e integração, garantindo seu sigilo e integridade 
conforme requisitos e fluxos estabelecidos pela organização. 

 

 

Elementos 
Conhecimentos 

 

• Comportamento profissional: apresentação e 
postura profissional, principais regras de 
etiqueta social, código de ética e políticas de 
conduta; 

• Noções da organização: conceito, tipologia, 
classificação, natureza jurídica, organograma 
(estrutura e níveis); 

• Noções das funções da administração: 
planejamento, organização, direção e controle; 

• Noções de cultura e clima organizacionais: 
conceituações, pesquisa de clima 
organizacional; 

• Políticas da organização: conceito, tipos, 
requisitos essenciais. Contratação, 
remuneração, benefícios, planos de cargos e 
salários e cultura organizacional; 

• Noções de gestão de pessoas: conceito, 
histórico, modelos de gestão e estrutura de 
funcionamento; 

• Recrutamento e seleção: conceito; fontes de 
recrutamento; produção de editais e anúncios; 
técnicas de recrutamento e seleção; 
planejamento e operacionalização do processo 
seletivo; divulgação do resultado do processo 
seletivo; 

Habilidades 

 

 

• Comunicar-se de forma oral e escrita com 
clareza e assertividade; 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 

• Pesquisar e organizar dados e informações; 

• Resolver conflitos inerentes ao processo de 
trabalho; 

• Trabalhar em equipe. 

 

Atitudes/Valores 

 

 

• Cortesia no atendimento aos clientes internos e externos; 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Sigilo no tratamento das informações dos colaboradores, 
da organização, de fornecedores e clientes; 

• Colaboração com colegas e equipes de trabalho; 

• Proatividade no encaminhamento das informações 
necessárias ao andamento dos processos; 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos. 
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• Processo de integração do novo colaborador; 

• Documentos: solicitação de emprego, currículo, 
ficha de avaliação do processo de integração, 
ficha do empregado, formulário de requisição 
de pessoal. 

 

 

 

Aula Atividades ODAs ou estratégias metodológicas 
Registro de 
participação 

Aula 8 
Não presencial 

(síncrona) 

[AQUECIMENTO] O docente resgata alguns elementos já trabalhados na 
situação de aprendizagem anterior com o objetivo aprofundá-los. Para 
tanto, poderá lançar os seguintes questionamentos: 
 
- Qual a primeira etapa de um processo seletivo?  
- Quais as outras possíveis etapas existentes?  
- Por que algumas pessoas não são aprovadas na triagem de currículos? 
- Você já ouviu falar sobre a utilização de algoritmos na triagem de 
currículos? 
 
Os alunos devem debater sobre as questões apresentadas e o docente pode 
registrar as respostas no flipchart, para consolidá-las ao final da aula. É 
importante que o docente incentive a exploração da última pergunta, sobre 
algoritmos, pois é um assunto que pode ainda não ter sido abordado 
durante as aulas. 
 

-  

Postagem, no chat, do 
print do agendamento 
do processo seletivo 

[RETOMADA DA SITUAÇÃO PROBLEMA] O docente retoma a situação 
problema trabalhada anteriormente, como a sugerida sobre a empresa 
Varejos, porém incluindo algumas questões: 
 
O Departamento de Gestão de Pessoas da empresa Inovatis, ao receber a 
solicitação para realização do processo seletivo, precisa garantir sigilo e 
integridade das informações, conforme requisitos e fluxos estabelecidos 
pela organização. Para que o melhor perfil de candidatos seja selecionado, 
é necessário que o processo de recrutamento e seleção seja bem planejado, 
estruturado e conduzido em todas as suas etapas. Sendo assim, uma vez que 

- Agenda do Office 365 ou do Gmail. 

- Ferramenta 5W2H. 
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o anúncio da vaga já foi divulgado (com destaque para a boa reputação da 
empresa), é necessário elaborar a agenda para execução de todo o 
processo, incluindo a integração desses novos colaboradores. 
 
A partir daí, eles poderão resgatar o planejamento de todo o processo 
seletivo realizado na Aula 6 e aplicá-lo na ferramenta 5W2H.  Esta atividade 
apresentará ao aluno novas possibilidades de registrar o planejamento, 
rebuscando assim seu conhecimento sobre este assunto. 
 
Em seguida, os alunos poderão ser orientados a realizar o agendamento de 
todas as etapas do processo seletivo, que poderá ser feito pela agenda do 
Office 365 ou do Gmail.  
 
As duas ações podem ser realizadas individualmente ou em grupo, 
conforme olhar do docente. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
não presencial, assíncrona, e que eles realizarão triagem e tabulação de 
dados de currículos.  
 

- 

Aula 9 
Não presencial 

(assíncrona) 

[TRIAGEM DE CURRÍCULOS E TABULAÇÃO DOS DADOS] Tendo como base 
o banco de currículos criado pelos alunos na Aula 3, em repositório como 
Onedrive, os alunos poderão realizar a triagem desses currículos, de acordo 
com alguns critérios e especificidades da vaga a serem definidos pelo 
docente. 
 
Em seguida, em grupos, os alunos terão a responsabilidade de criar um 
formulário próprio para registrar e tabular as informações e os dados 
extraídos do processo de triagem dos currículos. 
 
Ao término da atividade, os grupos poderão postar no chat da turma os 
formulários preenchidos, de modo que todos possam analisar os trabalhos 
realizados e discutir sobre os produtos entregues. Recomenda-se que o 
docente faça os apontamentos necessários, via chat, em momento 
posterior síncrono. 
 

- OneDrive para repositório dos currículos. 

 

- Aplicativos de elaboração de planilhas 
eletrônicas. 

 

- Repositório ESPIE: Etapas de recrutamento, 
disponível em: 
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/in
stitution/Senac%20RS/espie/objeto.html. 

Postagem, no chat, dos 
formulários 
preenchidos 

https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objeto.html
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O ODA sugerido na coluna ao lado pode ser utilizado pelos alunos como 
material de apoio. 
 
Sugere-se que o docente acompanhe o desenvolvimento do indicador 3 
desta Unidade Curricular (“Coleta informações e tabula dados para subsídio 
e registro das ações realizadas durante a execução dos procedimentos de 
recrutamento, seleção e integração, contemplando necessidades de 
cotações e demais requisitos da organização, garantindo seu sigilo”).  
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial e que eles realizarão uma simulação de seleção de candidatos. 
 

- 

Aula 10 
Presencial 

 

[SIMULAÇÃO] O docente poderá resgatar o planejamento do processo de 
recrutamento e seleção realizado para a empresa Varejos (ou qualquer 
outra que o docente tenha utilizado como situação-problema), na Aula 6, e 
propor a simulação das etapas de entrevista e dinâmica de grupo.  
 
Os alunos poderão ser divididos em trios. Um participante será o 
profissional de recursos humanos e os outros dois exercerão o papel de 
candidatos à vaga.  
 
Primeira etapa: o profissional de recursos humanos fará uma entrevista 
presencial ou virtual com os candidatos, individualmente (ou seja, o aluno 
que estiver interpretando o RH conduzirá duas entrevistas). Caso a 
entrevista seja virtual, será necessário equipamento de informática e 
aplicativos próprios para a realização de reuniões virtuais. É importante 
também que cada “personagem” esteja em uma sala, já que a entrevista 
será virtual. 
 
Segunda etapa: o profissional de recursos humanos pensará em uma 
dinâmica de grupo para aplicar aos dois candidatos, de maneira presencial, 
ao mesmo tempo. 
 
Terminada a segunda etapa, todos os alunos precisam passar pelas duas 
experiências: a de profissional de RH e a de candidato. 
 

- Aplicativos para chamada de vídeos, como 
Meet, Skype, Zoom, WhatsApp. 

 

- Entrevista: Confira os 10 mandamentos da 
entrevista virtual, disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/euest
udante/trabalho-e-
formacao/2021/02/4909284-mercado-de-
trabalho-confira-os-10-mandamentos-da-
entrevista-virtual.html. 

 

- 

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/trabalho-e-formacao/2021/02/4909284-mercado-de-trabalho-confira-os-10-mandamentos-da-entrevista-virtual.html
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/trabalho-e-formacao/2021/02/4909284-mercado-de-trabalho-confira-os-10-mandamentos-da-entrevista-virtual.html
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/trabalho-e-formacao/2021/02/4909284-mercado-de-trabalho-confira-os-10-mandamentos-da-entrevista-virtual.html
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/trabalho-e-formacao/2021/02/4909284-mercado-de-trabalho-confira-os-10-mandamentos-da-entrevista-virtual.html
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/trabalho-e-formacao/2021/02/4909284-mercado-de-trabalho-confira-os-10-mandamentos-da-entrevista-virtual.html
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A entrevista sugerida na coluna ao lado traz informações interessantes 
sobre entrevistas virtuais e pode ser um apoio aos alunos, no caso de 
realização de entrevistas virtuais. 
 
A atividade será enriquecida se for possível convidar um especialista da área 
para, juntamente com o docente, acompanhar a desenvoltura dos alunos. 
 
Finalizadas as rodadas de simulação, abre-se uma plenária para que os 
alunos relatem como foram as duas experiências vivenciadas, abordando as 
facilidades e as dificuldades encontradas na realização da atividade. O 
docente e o especialista (caso haja) poderão complementar com as 
informações necessárias, de modo a reforçar os elementos trabalhados 
nesta aula. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
não presencial, assíncrona, e que eles trabalharão com formulários relativos 
ao processo seletivo e de integração.  
 

- - 

Aula 11 
Não presencial 

(assíncrona) 

[ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS] O docente poderá 
orientar os alunos a, individualmente, resgatarem os formulários criados na 
Aula 6, pertinentes ao planejamento do processo de recrutamento e 
seleção da empresa Varejos (ou qualquer outra que o docente tenha 
utilizado como situação-problema). A partir daí, recomenda-se que eles 
façam uma análise crítica, de forma a excluir, alterar ou acrescentar 
informações que se fizerem necessárias. Alguns modelos que poderão ser 
revisitados: 
 
- Ficha do empregado; 
- Formulário de requisição de pessoal;  
- Solicitação de emprego; 
- Ficha de avaliação do processo de integração. 
 
Após a conclusão do preenchimento, em grupos, eles poderão criar pastas 
no Drive/Onedrive (já utilizado como repositório em atividades anteriores) 
com o nome de cada tipo de ficha preenchida e então salvá-las nos locais 
corretos. 

- Aplicativos de elaboração de planilhas 
eletrônicas. 

 

- OneDrive para repositório dos documentos 
elaborados nas aulas. 

 

 

 

Entrega, no 
repositório, e 

organização dos 
formulários ajustados 

e preenchidos 
 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

20  

 
Sugere-se que o docente acompanhe o desenvolvimento do indicador 4 
desta Unidade Curricular (“Preenche formulários, organiza e arquiva os 
documentos relativos aos procedimentos de recrutamento, seleção e 
integração, garantindo seu sigilo e integridade conforme requisitos e fluxos 
estabelecidos pela organização”).  
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial e que eles trabalharão com o processo de integração de novos 
colaboradores.  
 

- 

Aula 12 
Presencial 

 

[AQUECIMENTO] O docente pode iniciar aula com as seguintes perguntas: 
 
- O que você entende por “integração de novo colaborador”? 
- Qual a importância deste processo nas empresas? 
 
O docente registra as respostas dos alunos e faz pequenas intervenções, 
caso necessário. A ideia é que, neste primeiro momento, o docente não 
apresente informações técnicas muito sólidas, para que seja possível que os 
alunos, sozinhos, pesquisem e busquem as respostas para o desafio que 
terão que cumprir. 
 

- - 

[APRESENTAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES] O 
docente poderá informar que a próxima atividade será produzir uma 
apresentação para ser utilizada na integração de novos funcionários da 
empresa Varejos (ou qualquer outra que o docente tenha utilizado como 
situação problema), trabalhada em aulas anteriores, onde devem conter as 
seguintes informações: 
 
- Missão, visão e valores da empresa; 
- Organograma (estrutura e níveis); 
- Informações sobre cultura e climas organizacionais; 
- Código de ética e políticas de conduta; 
- Principais regras de etiqueta social esperadas pela empresa; 
- Informações sobre remuneração, benefícios, planos de cargos e salários; 
- Política de treinamento e desenvolvimento. 

 

- Onboarding - o que é e como colocar em 
prática | RH Academy, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QP8O0
1017c. 

 

- Cases e ideias de como aplicar storytelling, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ycIHaqM
zYqM. 

 

- Efeito de mão escrevendo no PowerPoint - 
como fazer, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=thb881B

- 

https://www.youtube.com/watch?v=_QP8O01017c
https://www.youtube.com/watch?v=_QP8O01017c
https://www.youtube.com/watch?v=ycIHaqMzYqM
https://www.youtube.com/watch?v=ycIHaqMzYqM
https://www.youtube.com/watch?v=thb881BUung
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Os alunos podem pesquisar sobre o tema estudado em buscadores da 
internet. A apresentação poderá ser realizada em grupos e com a utilização 
de alguma ferramenta digital interativa (Padlet, Canva, Sway, Prezzi etc.). 
 
Os ODAs sugeridos na coluna ao lado podem apoiar os alunos na execução 
da atividade. 
 
Finalizada a etapa de construção do material, o docente solicita que cada 
grupo explane para toda a turma sobre o material produzido. É importante 
que o docente registre as informações que considerar pertinentes, pois elas 
poderão ser úteis na exposição dialogada. 
 

Uung. 

 

- Storytelling: a arte de contar histórias 
memoráveis, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=360y-
AwaLK4. 

 

 

- Padlet, Canva, Sway, Prezzi. 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir das perguntas iniciais feitas para os 
alunos e da apresentação preparada por eles, o docente reforça alguns 
conhecimentos relevantes sobre o processo de integração de novos 
colaboradores nas empresas. Neste momento, ele pode identificar os 
pontos positivos e o que poderia ser melhorado nas apresentações, 
considerando as informações técnicas que podem ser agregadas, como 
ressaltar que o processo de integração consiste no conjunto de 
procedimentos que tem o objetivo de adaptar, capacitar e integrar os novos 
colaboradores nas empresas, como uma forma de agilizar processos e 
encurtar o tempo de adaptação. Pode ser entendido como uma estratégia 
crucial de gestão de pessoas. 
 

- - 

[PROPOSTAS DE MELHORIAS] Os alunos então são orientados a retornar 
para suas apresentações, para que sejam realizados os ajustes necessários, 
considerando a mobilização de todos os elementos trabalhados até o 
momento e a ressignificação de alguns deles. Com as apresentações 
finalizadas, os alunos podem explanar sobre a última versão do documento 
e o docente fazer as considerações que considerar pertinentes. 
 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que esta é a última aula 
da Unidade Curricular 1 e que a próxima aula será não presencial, síncrona, 
e terão início as atividades relacionadas à Unidade Curricular 2. 
 

- - 

https://www.youtube.com/watch?v=thb881BUung
https://www.youtube.com/watch?v=360y-AwaLK4
https://www.youtube.com/watch?v=360y-AwaLK4
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Observações: - 

 
 

 
 

UC 2: Apoiar e executar ações pertinentes a desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de 

desempenho e elaboração de planos de cargos e salários 
CH: 60 

 
Situação de Aprendizagem 1: Os processos e procedimentos para a realização da avaliação de desempenho nas 
organizações 
Carga horária prevista: 24 h 

Número de aulas: 6 

 
O docente deve elaborar um desafio tendo como contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de apoio e execução das ações pertinentes ao 
desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de desempenho e elaboração de planos de cargos e salários. Nesse desafio, os alunos são incentivados a colocar 
em prática os fazeres previstos nos indicadores, analisar, debater e propor soluções para os problemas que envolvem a avaliação de desempenho. 
 
Dentre as funções do assistente de recursos humanos, destaca-se o apoio aos processos relacionados à avaliação de desempenho das pessoas na organização. No 
âmbito das atividades profissionais propostas nessa situação de aprendizagem, os seguintes indicadores devem nortear a ação pedagógica:    

- O aluno coleta informações e tabula dados para o subsídio e registro das ações realizadas durante a execução dos procedimentos de treinamento, 
desenvolvimento e avaliação de desempenho, conforme cronograma estabelecido. 

- O aluno preenche formulários e elabora tabelas e planilhas com as informações e dados coletados pertinentes aos processos de desenvolvimento de 
pessoas, retenção e avaliação de desempenho para tomada de decisões relativas à política de gestão de pessoas da organização. 

A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados aos indicadores 2 e 3 desta Unidade Curricular, que contribuirão para a 
vivência e análise das problemáticas apresentadas. 

 

Importante que, a cada finalização de atividade, o docente faça relações entre o que foi proposto e as questões disparadoras. Nas atividades de avaliação, as questões 
disparadoras devem servir de parâmetro no processo de atestar o atendimento dos indicadores pelo aluno. 

 

Indicadores 
2. Coleta informações e tabula dados para o subsídio e registro das ações realizadas durante a execução dos procedimentos de treinamento, desenvolvimento 

e avaliação de desempenho, conforme cronograma estabelecido; 
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3. Preenche formulários e elabora tabelas e planilhas com as informações e dados coletados pertinentes aos processos de desenvolvimento de pessoas, 
retenção e avaliação de desempenho para tomada de decisões relativas à política de gestão de pessoas da organização. 

Elementos 
Conhecimentos 

 

• Avaliação de desempenho: conceituação; 
propósito da avaliação de desempenho das 
pessoas; processo de avaliação e 
responsabilidades; métodos/sistemas de 
avaliação de desempenho; indicadores de 
desempenho; 
 

• Documentos pertinentes ao processo: 
levantamento de necessidades de treinamento 
(LNT), ficha de avaliação de desempenho, ficha 
de crescimento profissional (horizontal/vertical), 
planilhas de custos de cursos, treinamentos, 
entre outros. 

 

Habilidades 

 

• Comunicar-se de forma oral e escrita com clareza 
e assertividade; 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 

• Pesquisar e organizar dados e informações; 

• Resolver conflitos inerentes ao processo de 
trabalho; 

• Trabalhar em equipe. 
 
 
 
  
 
 
 

Atitudes/Valores 

 

• Cortesia no atendimento aos clientes internos e 
externos; 

• Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Sigilo no tratamento das informações dos 
colaboradores, da organização, de fornecedores 
e clientes; 

• Colaboração com colegas e equipes de trabalho; 

• Proatividade no encaminhamento das 
informações necessárias ao andamento dos 
processos; 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos. 

 

 

 

Aula Atividades ODAs ou estratégias metodológicas 
Registro de 
participação 

Aula 13 
Não 

presencial 
(síncrona) 

[AQUECIMENTO] O docente pode iniciar a aula apresentando algumas 
questões sobre avaliação de desempenho a serem respondidas com base nos 
conhecimentos prévios dos alunos: 
 
- O que você entende por avaliação de desempenho?  
- Por que fazer a avaliação de desempenho? 
- Quais fatores devem ser avaliados quanto ao desempenho de um 
funcionário? 
- Como dar um feedback?    
 
Os alunos poderão ser divididos em grupos para analisar e expor suas 
opiniões acerca dos questionamentos sugeridos. Em seguida, abre-se uma 

- 
 
 

 

Postagem, no 
chat, do cartaz 

informativo 
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plenária para que o debate seja realizado com a turma inteira. 
 

[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] O docente orienta que os alunos assistam ao vídeo O 
que é e como fazer avaliação de desempenho? Conheça 8 tipos. 
 
Em seguida, solicita que, em grupos, elaborem duas perguntas sobre a 
temática tratada no vídeo para que sejam respondidas posteriormente.  
 
Finalizada a exibição do vídeo, sugere-se que os alunos se reúnam em 
plenária e cada grupo lance as perguntas criadas, para que a turma, em 
conjunto, responda.  
 
A turma poderá então montar um cartaz informativo com as perguntas e 
respostas trabalhadas a partir do vídeo e do levantamento de conhecimentos 
prévios, de modo que seja produzido um material de apoio para futuras 
consultas, caso necessário. Poderão ser utilizados aplicativos interativos para 
a produção do cartaz, como Canva, Infogram, Sway, entre outros. 
 

- Vídeo: O que é e como fazer avaliação de 
desempenho? Conheça 8 tipos, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=d5K9rARucCc.  
 

- Canva, Infogram, Sway, entre outros. 
 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Considerando os elementos trabalhados na 
atividade anterior, o docente poderá resgatar os temas trabalhados na UC1, 
sobre recrutamento e seleção e integração de novos funcionários, e 
relacioná-los com a avaliação de desempenho. É importante que os alunos 
contribuam com a mediação do docente, de modo que as dúvidas sejam 
sanadas e que as informações de base sobre o assunto fiquem consolidadas. 
 

- 

[PROPOSTA DE MELHORIAS] Sugere-se que os alunos retornem ao cartaz 
produzido para aprimorá-lo, caso necessário, a partir das novas informações 
apreendidas na exposição dialogada. Por fim, o cartaz pode ser postado no 
chat da turma. 
 

- Canva, Infogram, Sway entre outros. 
 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula será 
não presencial, assíncrona, e poderão ser trabalhadas atividades sobre 
avaliação de desempenho e feedback. 
 
 
 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=d5K9rARucCc


PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

25  

Aula 14 
Não 

presencial 
(assíncrona) 

[SOLUÇÃO DE PROBLEMA] O docente disponibilizará alguma situação-
problema relacionada aos indicadores, por exemplo a apresentada a seguir: 
 
A empresa PWX iniciará a implantação do processo de avaliação de 
desempenho e, em função disso, decidiu aplicar uma pesquisa aos 
funcionários para identificar o conhecimento deles acerca do assunto. Com 
as respostas à pesquisa, concluiu-se que a maioria conhece uma avaliação de 
desempenho, afirma ser importante para o seu crescimento profissional e 
para a melhoria no relacionamento interpessoal. Porém, mesmo cientes dos 
benefícios, o resultado da pesquisa mostrou que os funcionários se sentem 
amedrontados com a implantação do processo, pois têm receio de serem mal 
avaliados por seus gestores e perderem o emprego.   
 
Como o profissional de recursos humanos pode contribuir para resolver a 
situação descrita? 
 
Os alunos poderão, em grupos, conversar sobre o caso apresentado e propor 
soluções com base nos elementos de competência já acionados até o 
momento. 
 
Após a análise, via fórum, os alunos poderão explanar sobre a solução 
encontrada para a situação-problema e registrar no chat as considerações 
pertinentes, para posteriormente o docente esclarecer as possíveis dúvidas. 
 
O ODA sugerido na coluna ao lado, disponível na Biblioteca Digital do Senac, 
pode apoiar os alunos no desenvolvimento desta atividade. 
 

 

- Biblioteca Digital: 
SCHREINER, Estela; BUSANELLO, Márcia. Assistente 
de recursos humanos: rotinas de trabalho, perfil 
profissional. 2ed. São Paulo: Senac, 2018 (cap. 2 – 
Processos e áreas. Avaliação de desempenho, p. 74 
a 79). 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Postagem, no 
chat, do 
relatório 

produzido 
pelos alunos 
sobre o filme 

[EXIBIÇÃO DE FILME] Os alunos serão orientados a assistirem ao filme Amor 
sem escalas, em que o personagem principal é responsável por dar feedbacks 
em processos demissionais. 
 
Posteriormente, os alunos poderão elaborar um relatório que apresente a 
relação do filme com os conhecimentos desenvolvidos até o momento.  
 

- Filme: Amor sem escalas. Direção Jason Reitman, 
2009.  

 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula será 
presencial e que eles planejarão um evento cultural. 

- 
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Aula 15 
Presencial 

 

[RETROSPECTIVA DO FILME] O docente pode iniciar a aula resgatando os 
relatórios produzidos pelos alunos na aula anterior. Ele poderá abrir um 
espaço para que os alunos reforcem o que foi comentado no fórum e, em 
seguida, acrescentar as informações técnicas necessárias, de modo que os 
alunos percebam a relevância do relatório produzido por eles e como o 
material pôde contribuir no desenvolvimento de alguns elementos 
importantes. 
 

- - 

[PLANEJAMENTO DE AÇÃO CULTURAL] Para fortalecer os elementos sobre 
avaliação de desempenho e também trabalhar as marcas formativas do 
Senac, os alunos, divididos em grupos de três ou quatro pessoas, poderão ser 
instigados a desenvolver um evento cultural. 
 
Para tanto, esta aula será dedicada ao planejamento deste evento, que 
contemplará:  
 

• Escolha, por grupo, da ação cultural a ser realizada. 
 
Os grupos precisarão identificar qual ação cultural gostariam de realizar. 
Podem ser movimentos relacionados a dança, esquete teatral, criação e 
declamação de poesias, demonstração gastronômica, entre outros, 
relacionando-os aos segmentos do Senac (turismo, lazer, beleza, moda, 
design etc.). Por exemplo: o grupo pode escolher fazer uma oficina de 
degustação gastronômica apresentando pratos regionais.  
 
É importante que o docente reforce que a escolha do tipo de ação deverá ser 
realizada em conjunto, pois todos precisarão participar ativamente das 
etapas da atividade. Os alunos poderão pesquisar em buscadores da internet 
as opções disponíveis de temas, além de contar com as habilidades artísticas 
e culturais de cada componente do grupo. Recomenda-se ainda uma 
consulta à Direção da Unidade Operativa sobre os segmentos educacionais 
atendidos e os cursos em execução no momento, a fim de convidá-los a 
contribuir para a ação cultural. 
 
Como produto desta etapa da atividade, poderá ser entregue ao docente um 

- Buscadores da internet. - 
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documento por escrito contendo a ação cultural escolhida e a explicação de 
como ela será desenvolvida e realizada.  
 

• Desenvolvimento dos preparativos do evento. 
 
Escolhida a ação por cada grupo, os alunos poderão trabalhar nos 
preparativos do evento, considerando a produção de figurino e cenário, 
ensaios, distribuição de tarefas etc.  
 
Para otimizar o tempo da aula, é importante que o docente disponibilize os 
recursos necessários que podem ajudar os alunos na realização desta tarefa 
(materiais de papelaria, tecidos, insumos gastronômicos etc.). 
 
O produto da atividade consistirá nos insumos a serem utilizados no dia do 
evento. 
 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula será 
presencial e que eles continuarão os preparativos da ação cultural, 
construindo um formulário de avaliação de desempenho. 
 

- - 

Aula 16 
Presencial 

[CONSTRUÇÃO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO] No laboratório de 
informática, os alunos poderão construir um documento de avaliação a ser 
aplicado para todos os participantes do evento (alunos da turma, de outras 
turmas, convidados etc.). O documento deverá ser elaborado por ação 
cultural e conter os indicadores para verificar o atendimento da ação 
escolhida para ser trabalhada. Por exemplo, caso um grupo escolha fazer 
uma performance de dança, os indicadores de desempenho deverão estar 
relacionados com o que é necessário acontecer ou ter para que a ação seja 
reconhecida com bom desempenho.  
 
Para a realização desta etapa, os alunos podem fazer pesquisas em 
buscadores da internet e nos ODAs sugeridos na coluna ao lado. 
 
O objetivo dessa atividade é propiciar aos alunos a oportunidade de elaborar 
e preencher um formulário de avaliação de desempenho, mesmo que seja 
relacionado a uma ação cultural. Este pode ser um bom gatilho para o 

- Forms, Google Forms, entre outros. 
 
 
- Vídeo: Conheça os tipos de avaliação de 
desempenho e suas funções, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nz-I-7koYSU. 

 
- Repositório ESPIE: Avaliação de desempenho.  

- 

https://www.youtube.com/watch?v=Nz-I-7koYSU
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entendimento sobre o preenchimento de formulários com esta finalidade 
nas organizações. 
 
Os alunos poderão utilizar alguma ferramenta digital para o 
desenvolvimento do formulário, como o Forms, por exemplo. Recomenda-se 
a geração de um link do formulário para que, em momento oportuno, seja 
enviado a todos que precisarão preenchê-lo. 
 

[APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS] Os grupos poderão apresentar os 
formulários produzidos para toda a turma, que deve fazer considerações e 
avaliar os pontos positivos e o que poderia ser aprimorado em cada modelo. 
A partir daí, o docente contribuirá com as informações pertinentes e 
solicitará que a turma consolide apenas um modelo de formulário, 
respeitando as especificidades de cada ação cultural (ou seja, a base do 
formulário deverá ser a mesma, o que deverá mudar é o conteúdo 
característico de cada ação). 
 

- - 

[CONSOLIDAÇÃO DO FORMULÁRIO] Os grupos poderão então fazer os 
ajustes necessários nos formulários e retornar para a validação do docente. 
Não é necessário que toda a turma verifique os documentos novamente, pois 
eles terão acesso a ele em momento futuro. 
 
Sugere-se que, ao longo desta atividade, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 3 desta Unidade Curricular (“Preenche 
formulários e elabora tabelas e planilhas com as informações e dados 
coletados pertinentes aos processos de desenvolvimento de pessoas, 
retenção e avaliação de desempenho para tomada de decisões relativas à 
política de gestão de pessoas da organização”). 
 

- Forms, Google Forms, entre outros. - 

[ENCAMINHAMENTO]  
Os alunos serão informados que a próxima aula será presencial e que eles 
apresentarão a ação cultural planejada. 
 
 

- - 

Aula 17 
Presencial 

[REALIZAÇÃO DA AÇÃO CULTURAL] O docente pode iniciar a aula com 
algumas informações importantes para a realização do evento:  

- - 
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- Estabelecimento da ordem de apresentação dos grupos (pode ser sorteio, 
preferência dos alunos etc.); 
 
- Definição do tempo de apresentação para cada grupo, além do horário de 
início e término da atividade; 
 
- Sugestão de convidar outras turmas, profissionais da Unidade e 
profissionais da área para assistirem às apresentações e/ou que as gravem 
para fins de memória e registro; 
 
- Definição dos indicadores a serem avaliados, considerando a relação entre 
a ação cultural e o perfil profissional do assistente de recursos humanos. 
 
Em seguida os alunos se prepararão para as apresentações e, após a 
montagem e preparativos, os grupos realizam as performances, que podem 
ser feitas em sala de aula ou no pátio da Unidade. 
 
É importante destacar que os convidados externos que assistirão ao evento 
(outas turmas, professores da unidade etc.) deverão, ao término das 
apresentações, receber o link com o formulário de avaliação elaborado para 
este fim. 
 

[FEEDBACK DAS APRESENTAÇÕES] Finalizadas as apresentações, o docente 
pode questionar os alunos sobre quais sentimentos e percepções eles 
tiveram durante o planejamento e execução do evento cultural, como foi 
trabalhar em equipe e quais foram os desafios enfrentados. 
 
No laboratório de informática, individualmente, os alunos poderão acessar o 
link dos formulários de avaliação criados e realizar a avalição. 
 
Em seguida, sugere-se que os alunos retornem aos grupos de origem e, de 
posse de todos os formulários preenchidos (inclusive os dos convidados 
externos, que já estarão disponíveis, pois este público preencheu o 
documento ao término da ação cultural), realizarão a tabulação dos dados e 
analisarão os resultados obtidos. Ou seja, poderão verificar se atenderam aos 

- - 
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indicadores previamente estabelecidos. Poderão ser usadas planilhas 
eletrônicas para tabular os dados. 
 
Após a análise, o docente propõe uma plenária para que haja uma discussão 
coletiva sobre a atuação durante as apresentações e os feedbacks atribuídos 
aos grupos. 
 
O docente poderá fazer as ponderações necessárias, de forma que os alunos 
compreendam como fazer a avaliação de desempenho, quais os cuidados 
necessários para se avaliar uma equipe e seu trabalho, e os cuidados para o 
momento do feedback. É importante esclarecer que o objetivo desta 
atividade não é gerar algum tipo de constrangimento, e sim identificar no 
grupo os pontos positivos e as oportunidades de melhoria de cada um. Este 
pode não ser um processo fácil, pois normalmente não estamos 
acostumados a aceitar críticas, porém é um movimento necessário para o 
aprendizado dos alunos. 
 
Sugere-se que, ao longo desta atividade, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 2 desta Unidade Curricular (“Coleta 
informações e tabula dados para o subsídio e registro das ações realizadas 
durante a execução dos procedimentos de treinamento, desenvolvimento e 
avaliação de desempenho, conforme cronograma estabelecido”).  
 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula será 
não presencial, síncrona, e que eles reforçarão questões relacionadas à 
avaliação de desempenho. 
 

  

Aula 18 
Não 

presencial 
(síncrona) 

[PESQUISA] Os alunos poderão ser orientados a pesquisar, em grupos, 
métodos/sistemas de avaliação de desempenho. Recomenda-se que eles 
selecionem pelo menos dois métodos utilizados pelas empresas 
atualmente. 
 
Ao término da pesquisa, abre-se uma plenária para que os grupos 
apresentem os resultados obtidos e troquem as experiências vivenciadas.  
 
O docente, a partir daí, pode explanar sobre o assunto abordado e 

- Sway, Canva, Prezzi, PowerPoint. 

Postagem, no 
chat, dos 

formulários de 
avaliação 

produzidos 
pelos alunos 
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apresentar os métodos/sistemas que porventura não tenham sido trazidos 
pelos alunos. 
 
Em seguida, a turma poderá consolidar, em um único documento, os 
principais métodos/sistemas de avaliação de desempenho praticados no 
mercado atualmente. O docente pode orientar os alunos a usar a 
criatividade para a construção deste documento. 
 

[CONSTRUÇÃO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO] Com base nos elementos 
mobilizados até o momento, o docente propõe aos alunos, em grupos, a 
criação de formulários de avaliação de desempenho para a empresa do 
projeto integrador. Sugere-se que eles tenham a incumbência de criar dois 
modelos de documento: 
 
- Um para ser utilizado no período de experiência; 
- Um para ser utilizado em períodos do ciclo de avaliação de desempenho. 
 
Os alunos poderão utilizar a ferramenta Forms para a elaboração dos 
formulários. 
 
Finalizada a produção dos formulários, o docente pode solicitar que os 
alunos postem os materiais no chat da turma e abre plenária para que os 
grupos se apresentem. É neste momento que o docente pode resgatar todos 
os elementos mobilizados nesta situação de aprendizagem e reforçar 
aqueles que se fizerem necessários. 
 
Sugere-se que, ao longo desta atividade, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 3 desta Unidade Curricular (“Preenche 
formulários e elabora tabelas e planilhas com as informações e dados 
coletados pertinentes aos processos de desenvolvimento de pessoas, 
retenção e avaliação de desempenho para tomada de decisões relativas à 
política de gestão de pessoas da organização”).  
 

- Forms 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula será 
presencial e que eles iniciarão uma situação de aprendizagem que abordará 
a temática cargos e salários. 
 

- 
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Situação de Aprendizagem 2:  A importância da elaboração do plano de cargos e salários nas organizações 
Carga horária prevista: 16 h 

Número de aulas: 4 

 

O docente deve elaborar um desafio tendo como contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de apoio e execução das ações pertinentes ao 
desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de desempenho e elaboração de planos de cargos e salários. Neste desafio, os alunos são incentivados a colocar 
em prática os fazeres previstos nos indicadores e a analisar, debater e propor soluções para os problemas que envolvem a elaboração de planos de cargos e salários. 
 
Dentre as funções do assistente de recursos humanos, destaca-se o apoio aos processos relacionados aos planos de cargos e salários das pessoas na organização. 
No âmbito das atividades profissionais propostas nesta situação de aprendizagem, os seguintes indicadores devem ser nortear a ação pedagógica:    

- O aluno coleta, registra e tabula dados e informações, conforme orientação institucional, para elaboração de planos de cargos e salários, de acordo com 
resultados de pesquisas realizadas no mercado de trabalho e consulta às fontes secundárias; 

- O aluno elabora, recebe, confere, controla e destina documentos físicos e digitais, observando a execução da política de gestão de pessoas e garantindo 
sigilo das informações e integridade dos documentos. 

A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados aos indicadores 4 e 5 desta Unidade Curricular, que contribuirão para a 
vivência e análise das problemáticas apresentadas. 

 

Importante que, a cada finalização de atividade, o docente faça relações entre o que foi proposto e as questões disparadoras. Nas atividades de avaliação, as questões 
disparadoras devem servir de parâmetro no processo de atestar o atendimento dos indicadores pelo aluno. 

 

Indicadores 

 
4. Coleta, registra e tabula dados e informações, conforme orientação institucional, para elaboração de planos de cargos e salários, de acordo com resultados 

de pesquisas realizadas no mercado de trabalho e consulta às fontes secundárias. 
 

5. Elabora, recebe, confere, controla e destina documentos físicos e digitais, observando a execução da política de gestão de pessoas e garantindo sigilo das 
informações e integridade dos documentos. 

 

Elementos 
Conhecimentos 

 

Habilidades 

 

Atitudes/Valores 
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• Mapeamento das funções: descrição e análise 
de cargos, mapeamento de funções e requisitos 
mentais e físicos para execução das funções. 
Atributos necessários a cada cargo; 
 

• Estrutura de cargos e salários: pesquisa salarial, 
descrição de cargos, descrição das 
competências profissionais, plano de cargos e 
salários, sistema e tipos de remuneração, 
tendências em remuneração, fundamentos em 
política de remuneração, fundamentos sobre 
planejamento de carreiras; 

 

• Documentos pertinentes ao processo: 
levantamento de necessidades de treinamento 
(LNT), ficha de avaliação de desempenho, ficha 
de crescimento profissional 
(horizontal/vertical), planilhas de custos de 
cursos, treinamentos, entre outros. 

 

• Comunicar-se de forma oral e escrita com clareza 
e assertividade; 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 

• Pesquisar e organizar dados e informações; 

• Resolver conflitos inerentes ao processo de 
trabalho; 

• Trabalhar em equipe. 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Cortesia no atendimento aos clientes internos e 
externos; 

• Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Sigilo no tratamento das informações dos 
colaboradores, da organização e de 
fornecedores e clientes; 

• Colaboração com colegas e equipes de trabalho; 

• Proatividade no encaminhamento das 
informações necessárias ao andamento dos 
processos; 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos. 

 

 

 
Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

Aula 19 
Presencial 

[AQUECIMENTO] O docente pode iniciar a aula com as seguintes perguntas, 
com o objetivo de levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a 
temática cargos e salários: 
 
- O que você entende por cargos e salários? 
- Qual a importância da política de cargos e salários em uma organização? 
- Você acredita que o salário pode influenciar na motivação dos funcionários? 
 
Numa roda de conversa, os alunos podem ser incentivados a responder os 
questionamentos feitos e o docente pode registrar no flipchart as 
contribuições. 
 

- - 
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[IMPLANTAÇÃO DAS ETAPAS DE CARGOS E SALÁRIOS] O docente poderá 
exibir o vídeo sobre as etapas de implantação de um sistema de cargos e 
salários nas empresas a fim de apresentar uma ideia geral sobre o tema. 
 
Com a finalização do vídeo, o docente solicita que os alunos relatem qual foi 
a compreensão sobre o conteúdo visto e estabelece uma ponte entre 
recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e cargos e salários, porém 
sem se aprofundar no assunto. 
 
Em seguida, o docente pode dividir a turma em seis grupos e apresentar a 
figura que foi mostrada no vídeo. 
 

 
 
 

O docente informará à turma que a atividade consiste na reprodução do ciclo 
acima, porém com um detalhamento para cada etapa. Ou seja, cada grupo 
ficará responsável por uma etapa e precisará pesquisar mais detalhadamente 
sobre os assuntos apontados. Com cada grupo de posse do material que 
necessita para explicar cada etapa, eles poderão montar, em conjunto, uma 
nova matriz, acrescida dos aprofundamentos das explicações pesquisadas.  
 
Esta é uma atividade que demanda noção de tempo, de espaço e articulação 
entre as equipes, pois ao final haverá apenas uma entrega a ser feita ao 
docente.  

- Vídeo: Cargos e salários: etapas de implantação, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnFc0B2g8GI. 

 

 

- Biblioteca Digital: livro Assistente de recursos 
humanos: rotinas de trabalho e perfil profissional (p. 
69 e 84). 

 
 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnFc0B2g8GI
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Os alunos podem utilizar a criatividade para identificar qual a ferramenta mais 
adequada para ilustrar o trabalho, podendo ser realizado de maneira manual 
ou digital. 
 
Com o trabalho finalizado, a turma apresenta ao docente a matriz elaborada 
e abre-se uma discussão para identificar as facilidades e dificuldades na 
execução da atividade. O docente então complementa com informações 
sobre análise e descrição de cargos, atributos necessários para cada cargo, 
pesquisa salarial, plano de cargos e salários, tendências em remuneração, 
entre outros. 
 
O ODA sugerido na coluna ao lado pode apoiar os alunos no desenvolvimento 
da atividade e o docente no reforço dos conhecimentos trabalhados. 
 

[FECHAMENTO DA ATIVIDADE] Os alunos serão orientados a revisitarem a 
matriz entregue para verificar se há algum ajuste a ser feito depois das 
considerações em plenária e do reforço do docente. 
 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão ser informados que a próxima aula 
será presencial e que eles realizarão atividades sobre descrição de cargos. 
 

  

Aula 20 
Presencial 

[PESQUISA NA CBO] Tendo como base os conhecimentos já trabalhados, o 
docente pode resgatar as consultas realizadas à Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO) em atividades da Unidade Curricular 1 e, no laboratório de 
informática, convidar os alunos a acessarem o site da CBO e solicitar que eles 
tentem realizar a pesquisa de determinado cargo, previamente selecionado. 
 
A partir daí, o docente esclarece as dúvidas que surgirem sobre a busca por 
cargos na CBO e solicita que eles continuem pesquisando alguns outros cargos 
já selecionados previamente. 
 
Posteriormente, o docente pode dividir a turma em trios e entregar uma tira 
de papel para cada um, para então lançar a seguinte pergunta para todos os 
alunos: 
 
- Qual é a relação entre a CBO e o plano de cargos e salários de uma empresa? 

- - 
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Os trios poderão escrever as respostas na tira de papel e, em seguida, 
depositá-las em algum recipiente disponibilizado pelo docente (uma caixa, 
um bowl, por exemplo). 
 
Com as respostas obtidas por todos os trios, o docente poderá solicitar que 
os alunos, voluntariamente, escolham uma tira de papel do recipiente e leiam 
em voz alta as respostas apresentadas. Esta ação poderá se repetir até que 
finalizem as tiras de papel do recipiente. À medida que as respostas forem 
lidas, os alunos devem discuti-las, com a intervenção do docente. 
 
Espera-se que a maioria responda que a relação está no suporte que a CBO 
dá para a descrição de cargos e salários. Este será o gancho que o docente 
precisa para iniciar a próxima atividade. 
 
Observação: em vez das tiras de papel, o docente poderá utilizar algum 
recurso digital para realizar esta atividade, tendo o cuidado de não perder a 
natureza e os objetivos propostos. 
 

[ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIO] Os alunos poderão, em grupos, elaborar 
um modelo de formulário para descrição de cargos, em formato digital, mas 
que precisará ser impresso. Como material de suporte, os alunos podem 
consultar o ODA sugerido na coluna ao lado, que apresenta modelos de 
documentos, como também realizar pesquisas em buscadores da internet. 
 
Finalizada a produção dos formulários, os alunos apresentarão suas 
produções em plenária para que todos possam analisar e o docente, por sua 
vez, realizar as intervenções e correções necessárias.  
 
Depois é preciso que a turma chegue ao consenso de um único documento, 
que será fruto da produção coletiva do grupo.  
 
Sugere-se que, ao longo desta atividade, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 5 desta Unidade Curricular (“Elabora, recebe, 
confere, controla e destina documentos físicos e digitais, observando a 
execução da política de gestão de pessoas e garantindo sigilo das 

- Repositório ESPIE: Aula completa sobre plano de 
cargos e salários. 

- 
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informações e integridade dos documentos”).  
 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão ser informados que a próxima aula 
será presencial e que eles serão desafiados a realizar uma entrevista de 
descrição de cargos. 
 

- - 

Aula 21 
Presencial 

[ENTREVISTA DE DESCRIÇÃO DE CARGOS] Esta atividade prevê que os alunos 
realizem entrevistas de descrição de cargos. O docente poderá previamente 
solicitar à Direção da Unidade do Senac a indicação de um setor 
(Atendimento, Administrativo, Técnico, entre outros) para que seja realizada 
uma vivência de entrevista para a descrição de um cargo. 
 
Os alunos poderão ser divididos em duplas e deverão utilizar o formulário 
anteriormente elaborado por eles, de maneira impressa. Recomenda-se 
também que a entrevista seja gravada para apoiar os alunos no momento da 
consolidação das informações. 
 
Para a boa condução desta atividade, é fundamental que o docente esclareça 
todas as informações necessárias antes do início das entrevistas, que os 
alunos sejam acompanhados por ele, mesmo que à título de observação, e 
que os funcionários a serem entrevistados estejam abertos a contribuir com 
a realização da tarefa. 
 

- - 

[CONSOLIDAÇÃO DAS ENTREVISTAS] Após a realização das entrevistas, os 
alunos e o docente retornarão para sala de aula e, em plenária, cada dupla 
poderá contar sua impressão sobre a experiência vivenciada. Neste 
momento, recomenda-se que o docente avalie, por exemplo:  
 
- Postura dos alunos na abordagem ao cliente interno e na condução da 
entrevista; 
- Aplicabilidade do formulário da entrevista, produzido anteriormente por 
eles; 
- Forma de registro dos alunos no formulário. 
 
Após a fala de todos os alunos, o docente complementa com as suas 
percepções, ponderando os pontos positivos e o que poderia ser melhorado 

- - 
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na ação realizada. 
 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão ser informados que a próxima aula 
será não presencial, assíncrona, e que eles farão atividades relacionadas a 
motivação e produtividade dos funcionários. 
 

  

Aula 22 
Não 

presencial 
(assíncrona) 

[MELHORES EMPRESAS] O docente pode solicitar que os alunos, 
individualmente, acessem o site da revista Exame, da Editora Abril, e 
verifiquem o ranking das melhores empresas para se trabalhar. 
 
Após a análise, o docente poderá disponibilizar as seguintes perguntas no 
fórum: 
 
- Por que você acha que essas empresas foram avaliadas como as melhores 
para se trabalhar? 
 
- Como os fatores relacionados a cargos e salários influenciam na motivação 
e produtividade dos funcionários? 
 
- Quais outros fatores podem motivar os funcionários? 
 
- Quais fatores motivariam você como funcionário de uma empresa? 
 
Os alunos podem postar suas respostas, de modo que o docente consiga 
compreender a linha de pensamento deles para então reforçar os 
conhecimentos sobre remuneração, benefícios e pesquisa salarial. É 
importante que o docente pondere, via fórum, o entendimento dos alunos no 
que diz respeito à motivação de um funcionário única e exclusivamente em 
função da remuneração. Vale ressaltar com a turma que questões atreladas à 
qualidade de vida também têm grande impacto na satisfação dos 
colaboradores. 
 

- Os 50 melhores lugares para trabalhar em 2020, 
segundo o Glassdoor, disponível em: 
https://exame.com/carreira/os-50-melhores-lugares-
para-trabalhar-em-2020-segundo-o-glassdoor/  

(esse texto contribui para iniciar a análise, porém o 
ideal é utilizar a edição das 50 melhores empresa da 
Exame). 

Postagem, 
no chat, dos 
infográficos 
produzidos 

[INFOGRÁFICO] Considerando os elementos já trabalhados até o momento, a 
turma poderá ser dividida em três grupos e cada um ficará responsável por 
montar um infográfico contendo um detalhamento sobre as seguintes 
informações: 

- Infogram, Canva. 

https://exame.com/carreira/os-50-melhores-lugares-para-trabalhar-em-2020-segundo-o-glassdoor/
https://exame.com/carreira/os-50-melhores-lugares-para-trabalhar-em-2020-segundo-o-glassdoor/
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- Grupo 1: tipos de remuneração; 
- Grupo 2: pesquisa salarial; 
- Grupo 3: principais benefícios oferecidos pelas empresas.  
 
O ideal é que as atividades sejam feitas tendo a empresa do projeto 
integrador como referência. 
 
Após a conclusão dos três grupos, os alunos serão incentivados a postar, via 
fórum, os infográficos produzidos, de modo que possam fazer as devidas 
colocações e o docente reforce os elementos necessários. 
 
Sugere-se que, ao longo desta atividade, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 4 desta Unidade Curricular (“Coleta, registra e 
tabula dados e informações, conforme orientação institucional, para 
elaboração de planos de cargos e salários, de acordo com resultados de 
pesquisas realizadas no mercado de trabalho e consulta às fontes 
secundárias”).  
 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão ser informados que esta é a última 
atividade relacionada a esta situação de aprendizagem e que a próxima aula 
será presencial e serão trabalhadas atividades relacionadas a treinamento e 
desenvolvimento. 
 

- 

 

Situação de Aprendizagem 3:  Os processos de treinamento e desenvolvimento e a importância no 
desenvolvimento das pessoas na organização 
Carga horária prevista: 20 h 

Número de aulas: 5 

 

O docente deve elaborar um desafio tendo como contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de apoio e execução das ações pertinentes ao 
desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de desempenho e elaboração de planos de cargos e salários. Neste desafio, os alunos são incentivados a colocar 
em prática os fazeres previstos nos indicadores e a analisar, debater e propor soluções para os problemas que envolvem o desenvolvimento de pessoas. 
 
Dentre as funções do assistente de recursos humanos, destaca-se o apoio aos processos de treinamento e desenvolvimento de pessoas na organização. No âmbito 
das atividades profissionais propostas nessa situação de aprendizagem, os seguintes indicadores devem ser nortear a ação pedagógica:    
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- O aluno organiza os recursos necessários à realização dos procedimentos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, considerando as características 
do evento; 

- O aluno coleta informações e tabula dados para o subsídio e registro das ações realizadas durante a execução dos procedimentos de treinamento, 
desenvolvimento e avaliação de desempenho, conforme cronograma estabelecido. 

- O aluno preenche formulários e elabora tabelas e planilhas com as informações e dados coletados pertinentes aos processos de desenvolvimento de 
pessoas, retenção e avaliação de desempenho para tomada de decisões relativas à política de gestão de pessoas da organização. 

A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados aos indicadores 1, 2 e 3 desta Unidade Curricular, que contribuirão para 
a vivência e análise das problemáticas apresentadas. 

 

Importante que, a cada finalização de atividade, o docente faça relações entre o que foi proposto e as questões disparadoras. Nas atividades de avaliação, as questões 
disparadoras devem servir de parâmetro no processo de atestar o atendimento dos indicadores pelo aluno. 

 

Indicadores 
1. Organiza os recursos necessários à realização dos procedimentos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, considerando as características do evento. 
2. Coleta informações e tabula dados para o subsídio e registro das ações realizadas durante a execução dos procedimentos de treinamento, desenvolvimento 

e avaliação de desempenho, conforme cronograma estabelecido. 
3. Preenche formulários e elabora tabelas e planilhas com as informações e dados coletados pertinentes aos processos de desenvolvimento de pessoas, 

retenção e avaliação de desempenho para tomada de decisões relativas à política de gestão de pessoas da organização. 
Elementos 
Conhecimentos 

 

• Treinamento e desenvolvimento: conceituações, 
processo de treinamento, diagnóstico de 
necessidades de desenvolvimento de pessoal, 
planejamento, orçamento e execução das ações 
de treinamento e desenvolvimento, 
instrumentos para desenvolvimento de pessoal 
(cursos, treinamentos, seminários, simpósios 
etc.), instrumentos de avaliação, retenção e 
reação; 
 

• Documentos pertinentes ao processo: 
levantamento de necessidades de treinamento 

Habilidades 

 

• Comunicar-se de forma oral e escrita com clareza 
e assertividade; 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 

• Pesquisar e organizar dados e informações; 

• Resolver conflitos inerentes ao processo de 
trabalho; 

• Trabalhar em equipe. 
 
 
 
  
 

Atitudes/Valores 

 

• Cortesia no atendimento aos clientes internos e 
externos; 

• Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Sigilo no tratamento das informações dos 
colaboradores, da organização e de 
fornecedores e clientes; 

• Colaboração com colegas e equipes de trabalho; 

• Proatividade no encaminhamento das 
informações necessárias ao andamento dos 
processos; 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos. 
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(LNT), ficha de avaliação de desempenho, ficha 
de crescimento profissional (horizontal/vertical), 
planilhas de custos de cursos, treinamentos, 
entre outros. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

 

Aula 23 
Presencial 

 
 
 
 
 
 

[AQUECIMENTO] O docente pode iniciar a situação de aprendizagem 
colando três placas na parede. É interessante que sejam placas feitas de 
maneira criativa, com figuras e cores diferentes. Cada placa terá uma das 
seguintes perguntas: 
 
- O que significa treinamento e desenvolvimento (T&D)? 
 
- Qual a importância do T&D no mundo do trabalho? 
 
- Você já participou de algum processo de T&D (como treinando ou como 
organizador do evento)? Em caso positivo, como foi essa experiência? 
 
Os alunos, divididos em duplas, poderão receber post its coloridos e 
escrever as respostas neles. Em seguida, colarão as respostas embaixo de 
cada placa. 
 
Posteriormente, o docente poderá provocar os alunos para ler e discutir 
as respostas, esclarecendo as dúvidas que surgirem. 
 
Observação: Podem ser utilizados recursos digitais para a realização 
desta atividade, em vez de estratégias manuais (como placas e post its). 
 

 
 
  
 
 
  
 
- 

 
- 
 

[RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS] Divididos em grupos, os alunos serão 
motivados a ler e analisar o estudo de caso “Treinamento na Bioterápica 
Ânfora S.A.”, respondendo como resolveriam tal situação.  

 
- Case “Treinamento na Bioterápica Ânfora S.A”.   
Fonte: Livro: Gestão de pessoas (CHIAVENATO, 1999, p. 

- 
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Em seguida, abre-se uma plenária para que cada grupo socialize os 
resultados encontrados e troquem as experiências e percepções sobre o 
caso em questão.  
 

294)  
 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir das respostas obtidas pelos alunos nas 
atividades anteriores, o docente pode promover uma discussão acerca 
de alguns temas de T&D:  diagnóstico de necessidades de 
desenvolvimento; planejamento, orçamento e execução das ações de 
treinamento e desenvolvimento; instrumentos para desenvolvimento de 
pessoal; e instrumentos de avaliação.  
 
Os alunos serão incentivados a refletir e colaborar com o debate, de 
modo que se apropriem das questões abordadas.  
 

 
 
- 

- 

[PROPOSTAS DE MELHORIAS] Para finalizar, os alunos poderão retornar ao 
estudo de caso trabalhado para avaliar as respostas dadas 
anteriormente, relacionando os seus conhecimentos prévios com as 
informações debatidas na exposição dialogada. Cada grupo poderá 
apresentar para a turma os ajustes realizados e a versão final das 
respostas. 
 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula 
será presencial e que serão propostas atividades relacionadas à 
elaboração de formulários e tabulação de dados. 
 

- - 

Aula 24 
Presencial 

[ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIOS] O docente pode solicitar que os 
alunos pesquisem alguns modelos de documentos utilizados nos 
processos de treinamento e desenvolvimento, como formulários de 
levantamento de necessidades de treinamento (LNT), planilhas de 
custos de cursos, avaliação de reação, entre outros.  
 
A partir daí, os alunos poderão elaborar seus próprios formulários e/ou 
controles, utilizando ferramentas digitais para isso: softwares de 
planilhas eletrônicas, editores de texto, Forms etc. Recomenda-se que 
esses documentos sejam salvos no repositório em nuvem, já utilizado 
em outros momentos do curso. 

Repositório ESPIE: Aula completa sobre treinamento e 
desenvolvimento, disponível em: 
https://espiehlg.senacrs.com.br/. 
 
- Planilhas eletrônicas, editores de texto, Forms.  
 

- 

https://espiehlg.senacrs.com.br/
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O ODA sugerido na coluna ao lado, disponibilizado no repositório ESPIE, 
pode dar suporte aos alunos na realização desta atividade. 
 
Posteriormente, os alunos serão incentivados a apresentar os materiais 
produzidos. O docente poderá avaliar e fazer as intervenções necessárias, 
de modo que os alunos finalizem a atividade com a versão ajustada e 
correta de cada documento. 
 
Sugere-se que, ao longo desta aula, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 3 desta Unidade Curricular (“Preenche 
formulários e elabora tabelas e planilhas com as informações e dados 
coletados pertinentes aos processos de desenvolvimento de pessoas, 
retenção e avaliação de desempenho para tomada de decisões relativas 
à política de gestão de pessoas da organização”).  
 

[ANÁLISE E TABULAÇÃO DE DADOS] O docente poderá apresentar para 
a turma dois documentos, que podem ser fictícios: 
 

1) Relação de custos referentes a uma ação de treinamento e 
desenvolvimento já realizada. 
 

2) Formulários de avaliação de reação de uma ação de treinamento 
e desenvolvimento já realizada. 

 
Os alunos, individualmente, poderão ser orientados a analisar e tabular 
as duas informações fornecidas: os custos e as avaliações de reação. Para 
tanto, sugere-se que utilizem os controles elaborados na atividade 
anterior ou algum outro disponibilizado pelo docente. 
 
Ao final da atividade, abre-se uma plenária para que todos relatem como 
foi a experiência, tendo o docente a responsabilidade de mediar a 
discussão e complementar com as informações técnicas necessárias. Em 
seguida, os alunos poderão salvar os materiais produzidos no repositório 
em nuvem já utilizado anteriormente, para as devidas análises e possíveis 
correções do docente.  

- - 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

44  

 
Sugere-se que, ao longo desta aula, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 2 desta Unidade Curricular (“Coleta 
informações e tabula dados para o subsídio e registro das ações 
realizadas durante a execução dos procedimentos de treinamento, 
desenvolvimento e avaliação de desempenho, conforme cronograma 
estabelecido”).  
 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula 
será presencial e que eles participarão de uma atividade de simulação. 
 

 

 

Aula 25 
Presencial 

[ETAPAS DO T&D] Os alunos, divididos em dois grupos, poderão indicar 
uma empresa conhecida por eles (pequeno, médio, grande porte, 
microempreendedorismo) para identificar uma necessidade de 
treinamento vivenciada por ela. O docente poderá mediar essa busca. Em 
seguida, sugere-se a utilização de aplicativos como PowerPoint, Prezzi ou 
Sway para desenvolver nesta necessidade pesquisada todas as etapas do 
processo de treinamento e desenvolvimento já estudadas 
anteriormente: levantamento das necessidades de treinamento (LNT), 
planejamento, execução e avaliação. É importante que o docente, 
durante o desenvolvimento da atividade, observe a robustez e o 
detalhamento de cada etapa trabalhada.  
 
Finalizadas as apresentações, o docente solicita que cada grupo 
apresente para ele o trabalho realizado, porém sem a presença do outro 
grupo. As devidas intervenções e correções devem ser feitas, de modo 
que o documento fique totalmente correto. 
 

- Buscadores da internet. 

- PowerPoint, Prezzi ou Sway. 

- Infográficos. 
- Google Forms. 

- 

[SIMULAÇÃO] A partir das produções realizadas na atividade anterior, os 
alunos poderão ser desafiados a simular as etapas do processo de 
treinamento e desenvolvimento identificadas pelo grupo oposto:  
 
- Grupo 1: aplicará todas as etapas do T&D identificadas pelo grupo 2. 
 
- Grupo 2: aplicará todas as etapas do T&D identificadas pelo grupo 1. 
 

- - 
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[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula 
será presencial e que eles continuarão a simulação iniciada nesta aula. 
 

- - 

Aula 26 
Presencial 

[CONTINUAÇÃO DA SIMULAÇÃO] Os alunos serão orientados a retomar 
a atividade iniciada na aula anterior, será a vez do grupo 2 aplicar todas 
as etapas de T&D identificadas pelo grupo 1.  
 

- - 

[PLENÁRIA] Após as simulações, abre-se uma plenária para que os dois 
grupos exponham as suas percepções sobre a atividade realizada, 
ponderando os acertos e o que pode ser aprimorado no processo 
estudado. É importante que eles se autoavaliem e reflitam se as práticas 
abordadas estão alinhadas ao mercado de trabalho. O docente pode 
realizar as intervenções necessárias, de modo que sejam reforçados os 
elementos trabalhados nesta atividade. 
 
Os alunos podem resgatar as apresentações realizadas na aula anterior, 
com o planejamento das etapas de T&D, e ajustar o documento com 
informações ressignificadas, caso necessário. Este material poderá ser 
um bom recurso de orientação para os alunos, mesmo após o 
encerramento do curso. 
 
Sugere-se que, ao longo desta aula, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 1 desta Unidade Curricular (“Organiza os 
recursos necessários à realização dos procedimentos de treinamento e 
desenvolvimento de pessoas, considerando as características do 
evento”).  
 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula 
será presencial e que eles serão orientados a realizar uma atividade 
relacionada ao projeto integrador. 
 

- - 

Aula 27 
Presencial 

[T&D NO PROJETO INTEGRADOR] O docente informará aos alunos que 
nesta aula eles poderão aplicar as etapas de treinamento e 
desenvolvimento, estudadas anteriormente, na empresa do projeto 
integrador. A turma poderá ser dividida em grupos, cada um ficará 
responsável por elaborar uma etapa. O produto final desta atividade será 

- Editores de texto, Sway, Prezzi, Canva. -. 
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um documento único, contendo as características da empresa, uma 
necessidade de treinamento identificada e o detalhamento das etapas 
deste processo.  
 

[APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS] Em seguida, os grupos poderão 
apresentar em plenária o trabalho realizado e, sob a mediação do 
docente, ajustar o que for necessário para a consolidação do documento. 
É importante que este material seja postado no repositório em nuvem já 
utilizado em aulas anteriores. 
 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que esta foi a última 
aula desta Unidade Curricular e que a partir da próxima aula, que será 
presencial, serão desenvolvidas atividades sobre qualidade de vida, 
saúde e segurança nos ambientes de trabalho. 
 

- - 

 
 

UC 3: Atuar na organização e execução de ações relacionadas à qualidade de vida, saúde e segurança nos 
ambientes de trabalho 

CH: 36 

 
Situação de Aprendizagem: Cipeiros em ação! 
Carga horária prevista: 36 h 

Número de aulas: 

9  

O docente irá elaborar uma atividade tendo como contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de organização e execução das ações relacionadas à 
qualidade de vida, saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Nesta atividade, os alunos serão incentivados a colocar em prática os fazeres previstos no indicador, 
analisar, debater e propor soluções para os problemas que envolvem coleta e tabulação de dados relativos aos resultados das ações de qualidade de vida, saúde e 
segurança, direcionando-os conforme requisitos e processos internos da organização.  

 
Dentre as funções do assistente de recursos humanos, destaca-se a atuação com as ações de qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho. No âmbito das 
atividades profissionais propostas nessa situação de aprendizagem, os seguintes indicadores devem ser considerados norte para a ação pedagógica:    
 

- O aluno coleta e tabula dados relativos aos resultados das ações de qualidade de vida, saúde e segurança, direcionando-os conforme requisitos e processos 
internos da organização; 

- O aluno orienta o funcionário e encaminha documentação ao setor responsável, registrando seu controle para as providências cabíveis no caso de acidentes 
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de trabalho; 

- O aluno auxilia no planejamento e operacionalização dos eventos relacionados com qualidade de vida e segurança no trabalho, buscando empresas para 
estabelecimento de parcerias, fazendo levantamento de custos e mobilizando a participação dos outros setores da organização. 

 
A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados aos três indicadores da Unidade Curricular, que contribuirão para a 
vivência e análise das problemáticas apresentadas. 

 

Importante que, a cada finalização de atividade, o docente faça relações entre o que foi proposto e as questões disparadoras. Nas atividades de avaliação, as questões 
disparadoras devem servir de parâmetro no processo de atestar o atendimento dos indicadores pelo aluno. 

Indicadores 
 
1. Coleta e tabula dados relativos aos resultados das ações de qualidade de vida, saúde e segurança, direcionando-os conforme requisitos e processos internos da 
organização;  
2. Orienta o funcionário e encaminha documentação ao setor responsável, registrando seu controle para as providências cabíveis no caso de acidentes de trabalho;  
3. Auxilia no planejamento e operacionalização dos eventos relacionados com qualidade de vida e segurança no trabalho, buscando empresas para estabelecimento 
de parcerias, fazendo levantamento de custos e mobilizando a participação dos outros os setores da organização.  

 

Elementos 
Conhecimentos 
 

• Sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental: conceitos, objetivos e projetos 
de responsabilidade socioambiental; 

• Qualidade de vida no trabalho: conceitos, 
métodos, perfil da empresa, análise das 
necessidades, pesquisas e aplicações;  

• Normas regulamentadoras: NR 24 – Condição 
Sanitária em Locais de Trabalho; NR 06 - 
Equipamentos de proteção individual; NR 07 – 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): 
conceito, obrigatoriedade de fornecimento, 
deveres do empregado. NR 05 – Comissão 

Habilidades 

 

 
• Comunicar-se de forma oral e escrita com 

clareza e assertividade; 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho;  

• Pesquisar e organizar dados e informações;  

• Resolver conflitos inerentes ao processo de 
trabalho;  

• Trabalhar em equipe.  

Atitudes/Valores 

 

 
• Cortesia no atendimento aos clientes internos e 

externos;  

• Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Sigilo no tratamento das informações dos 
colaboradores, da organização e de 
fornecedores e clientes;  

• Colaboração com colegas e equipes de trabalho.  

• Proatividade no encaminhamento das 
informações necessárias ao andamento dos 
processos; 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos.  
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Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); NR 17 
– Ergonomia; NR 26 – Sinalização de segurança;  

• Medicina e segurança do trabalho: conceitos, 
objetivos, princípios. CIPA e Serviço 
Especializado de Engenharia de Segurança e 
Medicina no Trabalho (SESMT): conceito, 
finalidade, requisitos legais para implantação, 
principais ações realizadas. Programas de 
prevenção de acidentes.; 

• Exames médicos periódicos obrigatórios: 
conceito, tipos, controle e regulamentação dos 
exames periódicos.  

• Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção 
de riscos ambientais (PPRA): conceito, 
finalidades e requisitos essenciais; 

• Comunicação de acidente de trabalho: conceito, 
fundamento legal (Decreto 3.048/1999), 
processo de comunicação;  

• Documentos: ficha médica e comunicação de 
acidente de trabalho (CAT).  

 

 

Aula Atividades ODAs ou estratégias metodológicas 
Registro de 
participação 

Aula 28 
Presencial 

 

[CONTEXTO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM] O docente iniciará a aula 
dando boas-vindas aos alunos e apresentará a UC3 e seus indicadores.  
 
Em seguida, poderá disponibilizar algum texto em que se dará o 
desenvolvimento desta situação de aprendizagem, como no exemplo a seguir. 
  
CIPEIROS EM AÇÃO! 
 
Nossas empresas entendem a importância da qualidade de vida e segurança 
no trabalho para todos os colaboradores. Por isso, foi solicitada a elaboração 
de eventos específicos de estímulo às ações com esses enfoques. A super 

- - 
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equipe de alunos, futuros assistentes de RH, mapearão o cenário e irão 
apresentar propostas de eventos com essa finalidade. 
 
Em equipes, os alunos apresentarão um cronograma de ações e eventos 
relacionados com qualidade de vida e segurança no trabalho, considerando o 
cenário em que empresas parceiras podem contribuir nessas ações.  
 
Farão levantamento de custos baseados em dados reais de mercado e 
mobilizarão a participação dos todos os setores da organização. 
 
O planejamento deve focar ações que promovam também a conscientização 
a respeito dos documentos e procedimentos legais que envolvem as temáticas 
abordadas na UC3.  
 
Itens a serem contemplados pelas equipes: 
 
1. Apresentação de dados reais sobre qualidade de vida, segurança e saúde 

no trabalho; 
2. Ações de sensibilização e conscientização relacionados a qualidade de 

vida, segurança e saúde no trabalho; 
3. Ações de conscientização sobre documentação referente a acidentes de 

trabalho; 
4. Planilha de custos das ações/eventos; 
5. Empresas parceiras na ação; 
6. PDF com cronograma das ações/eventos propostos. 
 

[AQUECIMENTO] O docente então propõe uma roda de conversa e pode fazer 
a seguinte indagação aos alunos:  
 
-  Você já teve ou conhece alguém que teve alguma vivência relacionada a 
qualidade de vida, saúde e segurança nos ambientes de trabalho? 
 
Pode ser utilizada alguma ferramenta digital para construção de um painel 
colaborativo, que pode ser usado para captar as percepções dos alunos sobre 
qualidade de vida. Esta atividade também pode ser um espaço para conhecer 
os alunos, pontuar questões sobre as quais são suas prioridades na vida neste 

- Link ferramenta Mentimeter: 
https://www.menti.com/. 

 

- 

https://www.menti.com/
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momento, fazendo relação com a temática estudada. 
  
Encerrada a atividade, o docente pode solicitar que os alunos, em equipes, 
tabulem quais respostas foram enviadas e façam uma análise dos percentuais 
de respostas idênticas e/ou dividindo em categorias aquelas respostas 
similares. Nesse sentido, o docente pode abordar a importância de tabular 
todos e quaisquer dados de pesquisas e sua respectiva análise, considerando 
o contexto em que esses dados foram coletados.  
 

[ANÁLISE DE DADOS] Para abordar as temáticas qualidade vida, saúde e 
segurança no trabalho, o docente poderá apresentar uma planilha no Excel 
(digital ou impressa) com dados de qualidade de vida de uma ou mais 
empresas fictícias. Os alunos deverão analisar e debater sobre esses dados e 
informações e sobre a importância da apuração ampla dos dados em 
pesquisas e a organização dos mesmos. 

 

- Planilhas eletrônicas. - 

[PESQUISA SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO] O docente solicita 
que os alunos, em grupos, pesquisem sobre ações referentes à qualidade de 
vida no trabalho (os alunos podem escolher por segmento: comércio, 
turismo, saúde, beleza, tecnologia da informação, gastronomia, educação 
etc.) e apresentem as informações que considerarem mais interessantes 
acerca da referida temática, indicando qual fonte foi consultada. Neste 
momento, o docente poderá destacar a importância do cumprimento dos 
prazos e da necessidade de gerenciar o tempo em atividades de trabalho, 
correlacionando com as rotinas do RH.  
 
Neste desafio, pode-se evidenciar o desenvolvimento de habilidades, atitudes 
e valores como o zelo na apresentação pessoal e postura profissional e a 
comunicação de forma oral e escrita com clareza e assertividade. 
 
Sugere-se estimular a colaboração com colegas e equipes de trabalho, 
salientando que, no decorrer das atividades, os melhores resultados são 
alcançados em colaboração. 
 
O docente pode sugerir uma pesquisa ativa nos materiais digitais, bibliotecas 
disponíveis no Senac e buscadores da internet. 

- Materiais digitais, bibliotecas 
disponíveis no Senac e buscadores 
da internet. 

- 
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[CIPEIROS EM AÇÃO] O docente poderá apresentar o desafio CIPEIROS EM 
AÇÃO, a partir dos seguintes questionamentos: 
 
- Você sabe o que é uma CIPA? 
- Você já teve experiências com alguma ação da CIPA? Algum familiar seu já 
teve? 
 
Com base nas respostas dos alunos, o docente elenca os tipos de ações que 
os cipeiros poderão elaborar: workshop, panfletos, palestras etc.  
 
É importante que o docente esclareça que este é um desafio a ser 
desenvolvido ao longo de toda a UC e que haverá um “plantão tira dúvidas” 
em todas as aulas para tratar dos encaminhamentos das equipes relacionados 
a esta situação de aprendizagem. 
 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] Os alunos serão informados que a próxima aula será 
não presencial, síncrona, e que serão analisadas questões da qualidade de 
vida profissional e pessoal. 

 

- - 

Aula 29 
Não presencial 

(síncrona) 

[QUIZ “RELEMBRANDO”] O docente poderá iniciar a aula aplicando um quiz 
que aborde todos os assuntos tratados na aula anterior, como forma de 
resgatar os elementos já mobilizados. 
 
Pode ser utilizada a ferramenta Kahoot! para a elaboração do quiz. 

- Ferramenta Kahoot! 

 
Respostas sobre 
o estudo dirigido 

enviadas via 
questionário 

online 

[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] O docente poderá exibir vídeos curtos que tragam 
reflexões sobre questões da sociedade contemporânea e a busca pela 
felicidade (exemplo: recortes de falas - documentário Eu maior – 10min.). 
 
Em seguida, abre-se uma plenária para que os alunos debatam sobre os 
conteúdos tratados nos vídeos. 
 

- Documentário Eu maior, disponível 
em: 
https://www.youtube.com/watch?v
=V0gquwUQ-b0. 

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Após as discussões iniciais, o docente convidará os 
alunos a acompanhar a exposição de tópicos importantes que estão 
correlacionados de forma direta com a qualidade de vida no trabalho e na 
vida pessoal. Serão apresentados slides com palavras-chave e imagens sobre 

- Sugestão para elaboração dos 
slides, que podem ser elaborados em 
PowerPoint, Prezzi, Sway: 
Slide 1: Vida pessoal e vida 

https://www.youtube.com/watch?v=V0gquwUQ-b0
https://www.youtube.com/watch?v=V0gquwUQ-b0
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a temática trabalhada. 
 
É importante que os alunos contribuam com a explanação do docente, de 
forma que estabeleçam conexões entre o que estão estudando e o que já foi 
articulado em outros momentos das aulas. 
 

profissional: a vida é uma só! 

Slide 2: Qualidade de vida no 
trabalho = qualidade de vida no 
cotidiano. 

 

[ESTUDO DIRIGIDO] 
O docente sugere que os alunos façam a leitura e o estudo dirigido do artigo 
“A importância da Qualidade de Vida no Trabalho”, disponível no repositório 
ESPIE.  
 
Com base em um questionário on-line a ser elaborado pelo docente, os alunos 
poderão ler o texto e refletir sobre as perguntas propostas, respondendo-as 
a partir do seu entendimento em relação ao artigo proposto.  
 

- Repositório ESPIE: A importância da 
qualidade de vida no trabalho, 
disponível em: 
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdf
Viewer/241. 

 

 

 

[RODA DE CONVERSA] Finalizada a atividade anterior, o docente propõe uma 
roda de conversa entre todos os alunos para que eles exprimam suas 
percepções a partir do que foi discutido durante a aula: vídeos, debate e 
estudo dirigido.  
 
Este é um momento interessante para o docente resgatar algumas 
informações e reforçar os elementos já vistos. 
 

- 

[PLANTÃO TIRA DÚVIDAS] Momento para o acompanhamento e 
alinhamentos com as equipes referentes ao desafio CIPEIROS EM AÇÃO.  
 
O docente poderá dividir os alunos em equipes para que eles definam que 
atividade irão elaborar, começando a trabalhar o primeiro item: 
 

1. Apresentação de dados reais sobre qualidade de vida, segurança e 
saúde no trabalho. 

 

- 

[PARA A PRÓXIMA AULA] O docente poderá solicitar que os alunos 
pesquisem, como tarefa de casa, cases de ações de sustentabilidade 
relacionadas às empresas da pesquisa realizada na aula 28 (“qualidade de vida 
no trabalho”). Recomenda-se que este material seja utilizado na próxima 

- Buscadores da internet. 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/241
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/241
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aula. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será não 
presencial, síncrona, e que encaminhará o link do vídeo O que não é 
Sustentabilidade, do Senac Recomenda, para que os alunos possam assistir. 

- Senac Recomenda: O que não é 
sustentabilidade, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v
=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-
7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&ind
ex=2. 

 

Aula 30 
Não presencial 

(síncrona) 

[AQUECIMENTO] O docente poderá apresentar imagens relacionadas a meio 
ambiente e sustentabilidade para uma discussão inicial (sugestão: fotografias 
de Sebastião Salgado – tema memória). Em seguida, poderá fazer os seguintes 
questionamentos aos alunos: 
 
- O que estas imagens representam para vocês? 
- Quais os impactos gerados relacionando-as com suas vivências? 
 

- Links com conteúdos sobre 
Sebastião Salgado: 

1. https://institutoterra.org/m
emoria/ 

2. https://enciclopedia.itaucult
ural.org.br/pessoa2597/seba
stiao-salgado 

 

 

 

 

  
Postagem, via 

chat, dos painéis 
criativos 

elaborados 

[ANÁLISE DE VÍDEO] Sugere-se que o docente questione quem assistiu ao 
vídeo do Senac Recomenda O que não é sustentabilidade?, solicitado na aula 
anterior.   
 
Os alunos poderão, no tempo de cinco minutos, escrever suas impressões do 
vídeo e em seguida o docente abre uma discussão no fórum para todos se 
posicionem sobre o conteúdo abordado. 
 
Observação: caso algum aluno não tenha assistido ao vídeo previamente, ele 
poderá assisti-lo no momento da aula. 
 

- Senac Recomenda: O que não é 
sustentabilidade, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v
=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-
7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&ind
ex=2. 

 

[PAINEL CRIATIVO] Em grupos, os alunos poderão disponibilizar os cases 
pesquisados (solicitados na aula anterior) e então terão a tarefa de criar um 
painel criativo com imagens relacionadas às ações de sustentabilidade. 
 

- PowerPoint, Prezzi, Sway, Canva. 

https://www.youtube.com/watch?v=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&index=2
https://institutoterra.org/memoria/
https://institutoterra.org/memoria/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2597/sebastiao-salgado
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2597/sebastiao-salgado
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2597/sebastiao-salgado
https://www.youtube.com/watch?v=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8dqJEOH8wLs&list=PLM_w7N-7CinINA6yfgyO4GB2yb8oxGp3C&index=2


PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

54  

Concluídos os painéis, os alunos poderão apresentar os produtos criados, de 
modo que explanem as facilidades e dificuldades na realização da atividade e 
correlacionem o que identificaram nos cases com as imagens selecionadas 
para compor o painel. O docente poderá complementar com as informações 
que considerar necessárias. 
 

[PERFIL NO INSTAGRAM] A partir dos conhecimentos prévios dos alunos e 
dos elementos já mobilizados durantes as aulas, propõe-se que o docente 
faça uma contextualização sobre os três pilares da sustentabilidade.  
 
O ODA sugerido na coluna ao lado pode apoiar o docente durante a 
contextualização. 
 
Em seguida, os alunos serão desafiados a criar, em grupos, um perfil no 
Instagram contendo experiências de sustentabilidade encontradas nas 
pesquisas realizadas ou desenvolvidas na própria unidade do Senac, devendo 
relacioná-las com os três pilares da sustentabilidade. Importante explicitar 
também as fontes e os endereços de referências. 
 

- Biblioteca Digital: Sustentabilidade 
nas organizações (cap. 3: Conceito 
de sustentabilidade nas 
organizações), disponível em: 
https://bibliotecadigitalsenac.com.br
/?from=busca%3FcontentInfo%3D22
74%26term%3Dsustentabilidade#/le
gacy/epub/2274. 

 

[DEBATE] O docente solicitará que os alunos analisem e discutam acerca dos 
seguintes questionamentos: 
 
- Qual o motivo das empresas adotarem ações sustentáveis? 
- Qual dos pilares da sustentabilidade é considerado mais relevante? 
- Qual o papel dos colaboradores nas ações sustentáveis? 
 
O objetivo deste momento é que os alunos troquem suas percepções sobre 
as diferentes visões da sustentabilidade, observando e identificando as 
diferenças e semelhanças entre elas e de que modo as mesmas foram 
pensadas e estruturadas. 
 

- 

[PLANTÃO TIRA DÚVIDAS] Momento para acompanhamento e alinhamentos 
com as equipes referentes ao desafio CIPEIROS EM AÇÃO. 
 
O docente poderá contextualizar com os alunos a escolha da atividade de 
cada equipe de cipeiros e informar que agora a mesma deverá ser organizada. 

- 

https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2274%26term%3Dsustentabilidade#/legacy/epub/2274
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2274%26term%3Dsustentabilidade#/legacy/epub/2274
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2274%26term%3Dsustentabilidade#/legacy/epub/2274
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2274%26term%3Dsustentabilidade#/legacy/epub/2274
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Para isso, verificará quem conhece a metodologia 5W2H e a apresentará aos 
demais. Em seguida, ele poderá disponibilizar um exemplo para a turma e 
solicitar que os grupos encaminhem a planilha (5W2H) preenchida até a 
próxima aula, continuando o desenvolvimento dos itens: 
 

1. Apresentação de dados reais sobre qualidade de vida, segurança e 
saúde no trabalho; 

2. Ações de sensibilização e conscientização relacionados a qualidade de 
vida, segurança e saúde no trabalho. 

 

[QUIZ “RELEMBRANDO”] O docente poderá aplicar um quiz que aborde todos 
os elementos mobilizados nas aulas anteriores.  
 
Pode ser utilizada a ferramenta Kahoot! para a elaboração do quiz. 
 

- Kahoot! 

[PARA A PRÓXIMA AULA] O docente solicita que os alunos façam a leitura do 
folheto interativo sobre EPIs e EPCs, disponível no repositório ESPIE, para ser 
utilizado na próxima aula. 

- Repositório ESPIE: folheto 
interativo, disponível em: 

https://espiehlg.senacrs.com.br/arq
uivos/objeto/2/2/46/XE9iamVjdHNc
MlxETjU3XGluZGV4Lmh0bWw=. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informará aos alunos que a próxima aula 
será presencial e que a temática trabalhada será EPIs e EPCs. 
 

- 

Aula 31 
Presencial 

 

[AQUECIMENTO] O docente poderá selecionar um dos vídeos da coletânea 
Napo referente à temática saúde e segurança no trabalho e exibir para os 
alunos. Como há vários vídeos disponíveis, os mesmos podem ser utilizados 
ao longo de outras aulas também. 
 
Após a exibição do vídeo, os alunos poderão falar sobre as suas percepções e 
se já vivenciaram alguma situação semelhante aos exemplos apresentados. 
 

- Vídeo-coletânea Napo, disponível 
em: 
https://www.youtube.com/user/nap
ofilms. 

 

 

- 

[PASSA OU REPASSA] Os alunos participarão da dinâmica “Passa ou repassa”. 
 

- Repositório ESPIE: folheto 
interativo, disponível em:  
https://espiehlg.senacrs.com.br/arq
uivos/objeto/2/2/46/XE9iamVjdHNc

- 

https://www.youtube.com/user/napofilms
https://www.youtube.com/user/napofilms
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A turma poderá ser dividida em dois grupos e o docente lançará perguntas 
sobre os equipamentos considerados como EPIs e EPCs, para que o grupo 
decida sobre responder ou repassar ao outro grupo as perguntas. 
 
O objetivo desta atividade é resgatar nos alunos as informações do folheto 
sobre este assunto, cuja leitura foi solicitada na última aula.  
 
É importante que haja um fechamento da dinâmica, para que os grupos 
apresentem as principais facilidades e dificuldades encontradas e o docente 
possa fazer as intervenções técnicas necessárias. 
 

MlxETjU3XGluZGV4Lmh0bWw=. 

 

[AÇÃO EDUCATIVA] Com base nos ODAs sugeridos na coluna ao lado, os 
alunos poderão pesquisar e analisar o setor de uma empresa (segmentos de 
turismo, comércio ou serviços) para verificar sua condição sanitária de 
trabalho e propor um evento de ação educativa para os trabalhadores desse 
setor. Poderá ser utilizada a ferramenta 5W2H, vista em aulas anteriores, para 
a organização e planejamento da ação.  
 
Esta atividade mobilizará tanto a ação de pesquisar e organizar dados e 
informações como a importância da tomada de decisão em equipes. 
 
Por fim, os alunos poderão apresentar, em plenária, as pesquisas realizadas e 
o planejamento da ação, de modo que todas as dúvidas sejam sanadas e que 
os grupos possam realizar os ajustes necessários para obterem a versão final 
e correta do planejamento elaborado. 
 

- Repositório ESPIE:  

 

1. NR 24, disponível em: 

https://espiehlg.senacrs.com.br/arq
uivos/objeto/2/2/97/XE9iamVjdHNc
MlxETjEzNlxpbmRleC5odG1s. 

 

2. Flipbook EPI's e EPC's, disponível 
em: 
https://espiehlg.senacrs.com.br/vie
wer/44. 

 

- 

[ANÁLISE DE VÍDEO] O docente poderá exibir um fragmento do filme Tempos 
modernos. A cena mostra, por meio de recursos humorísticos, as condições 
de trabalho à qual um operário é submetido em uma fábrica no início do 
século XX. 
 
Os alunos deverão assistir ao vídeo e reconhecer as condições de trabalho nas 
empresas e os fatores de risco à saúde física e mental do trabalhador 
retratados naquelas cenas.  A partir dessa reflexão, o docente poderá desafiá-
los a traçar um paralelo entre as práticas identificadas no filme e as exigências 

- Filme: Tempo modernos (dos 9 min. 
aos 30 min.), disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v
=fCkFjlR7-JQ. 

 

- 

https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/97/XE9iamVjdHNcMlxETjEzNlxpbmRleC5odG1s
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/97/XE9iamVjdHNcMlxETjEzNlxpbmRleC5odG1s
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/97/XE9iamVjdHNcMlxETjEzNlxpbmRleC5odG1s
https://espiehlg.senacrs.com.br/viewer/44
https://espiehlg.senacrs.com.br/viewer/44
https://www.youtube.com/watch?v=fCkFjlR7-JQ
https://www.youtube.com/watch?v=fCkFjlR7-JQ
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de saúde e segurança do trabalhador existentes no mundo atual, 
considerando a 4ª Revolução Industrial. 
 
Na sequência, apresentarão suas conclusões e o docente propõe uma 
discussão acerca da ausência de EPIs e EPCs, as consequências que essa falta 
pode provocar na saúde do trabalhador, as preocupações que a empresa 
precisa ter a respeito e as ações que devem ser adotadas, ressaltando o papel 
da área de recursos humanos nesse sentido. No levantamento desse assunto 
é importante contrapor também a ética no trabalho e o sigilo de informações 
das empresas, para que essa discussão seja propositiva, e não simplesmente 
acusativa. 
 

[PLANTÃO TIRA DÚVIDAS] Momento de acompanhamento e alinhamento 
com as equipes referentes ao desafio CIPEIROS EM AÇÃO. 
 
Nesta aula, os alunos poderão apresentar suas elaborações do 5W2H e tirar 
dúvidas a respeito dos itens: 
 

1. Apresentação de dados reais sobre qualidade de vida, segurança e 
saúde no trabalho; 

2. Ações de sensibilização e conscientização relacionados a qualidade de 
vida, segurança e saúde no trabalho. 

 

- - 

[QUIZ “RELEMBRANDO”] O docente poderá aplicar um quiz que aborde todos 
os elementos mobilizados nesta aula.  
 
Pode ser utilizada a ferramenta Kahoot! para a elaboração do quiz. 
 

- Kahoot! - 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial 
e poderá questionar os alunos quais outros itens relacionados à qualidade de 
vida estariam faltando ser abordados. A partir daí, esclarece que serão 
trabalhadas as temáticas de medicina e segurança do trabalho. Solicita, ainda, 
que eles assistam previamente ao vídeo Job Rotation, da coletânea Napo. 
 

- Vídeo Napo, episódio Job Rotation, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v
=zaGvb7qiAZg. 

 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=zaGvb7qiAZg
https://www.youtube.com/watch?v=zaGvb7qiAZg


PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

58  

Aula 32 
Presencial 

 

[AQUECIMENTO] O docente poderá iniciar a aula solicitando que os alunos 
relatem as suas percepções sobre o vídeo do Napo, Job Rotation, e exibí-lo 
novamente, para o caso de algum aluno não ter assistido. 
 
Pegando como insumo o conteúdo do vídeo, sugere-se que o docente inicie 
os assuntos relacionados ao documento chamado Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT). Ele poderá questionar os alunos se conhecem ou já 
ouviram falar deste formulário e, em seguida, realizar uma atividade para que 
a turma, em conjunto, preencha um CAT. 

 

- Vídeo Napo, episódio Job Rotation, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v
=zaGvb7qiAZg. 

 

- Links Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social – CAT: 

1. http://www.mtps.gov.br/servicos-
doministerio/. 

 

2. http://www.mtps.gov.br/servicos-
do-ministerio/servicosda- 

 

- Arquivo PDF: EAD CAT, disponível 
no Técnico ADM Senac. 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 

[CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE SESMT] Dando continuidade à mobilização dos 
assuntos relacionados a saúde e segurança do trabalhador, o docente poderá 
levantar os conhecimentos prévios dos discentes acerca do Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). O docente 
poderá fazer uma relação das respostas dos alunos com os pontos abordados 
abaixo:  
 
- Conceito de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT); 
- Aspectos legais; 
- Atribuições e responsabilidades; 
- Benefícios para a empresa e os empregados 
 

- - 

[LEITURA DE ARTIGO E SISTEMATIZAÇÃO COM MAPA MENTAL] O docente 
poderá dividir a turma em três grupos, cada um receberá um artigo ou notícia 
(previamente selecionados pelo docente) sobre uma situação relacionada 
com a segurança e a saúde do trabalho.  
 

- Biblioteca Digital: Saúde, segurança 
do trabalho e meio ambiente, 
disponível em: 

https://bibliotecadigitalsenac.com.br
/?from=busca%3FcontentInfo%3D25
56%26term%3D%2525E2%252580%

- 

https://www.youtube.com/watch?v=zaGvb7qiAZg
https://www.youtube.com/watch?v=zaGvb7qiAZg
http://www.mtps.gov.br/servicos-doministerio/
http://www.mtps.gov.br/servicos-doministerio/
http://www.mtps.gov.br/servicos-do-ministerio/servicosda-
http://www.mtps.gov.br/servicos-do-ministerio/servicosda-
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2556%26term%3D%2525E2%252580%2525A2Medicina%252520e%252520seguran%2525C3%2525A7a%252520do%252520trabalho#/legacy/epub/2556
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2556%26term%3D%2525E2%252580%2525A2Medicina%252520e%252520seguran%2525C3%2525A7a%252520do%252520trabalho#/legacy/epub/2556
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2556%26term%3D%2525E2%252580%2525A2Medicina%252520e%252520seguran%2525C3%2525A7a%252520do%252520trabalho#/legacy/epub/2556
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Considerando as informações disponibilizadas no artigo e a própria 
experiência profissional dos alunos, propõe-se que os grupos respondam às 
seguintes perguntas: 
 
- Que diferenças podem ser apontadas entre a condição ideal exigida por lei 
e a realidade vivenciada em muitas empresas?  
 
- De que forma o assistente de recursos humanos pode ajudar a promover 
segurança e saúde para os trabalhadores?  
 
Cada grupo então poderá expressar as suas respostas por meio da elaboração 
de um mapa mental, onde é preciso constar todas as informações referentes 
às perguntas levantadas. 
 
A construção do mapa mental pode ser feita em flipchart ou de forma digital 
(com aplicativos ou ferramentas próprios – Whiteboard, por exemplo). 
 
Concluída a atividade, abre-se uma plenária para que os alunos apresentem 
os seus produtos e o docente faça as considerações pertinentes. 
 
O ODA sugerido na coluna ao lado poderá apoiar os alunos na realização da 
atividade. 
 

2525A2Medicina%252520e%252520
seguran%2525C3%2525A7a%252520
do%252520trabalho#/legacy/epub/2
556. 

 

[RODA DE CONVERSA] Tomando como ponto de partida o contexto 
estabelecido na atividade anterior, o docente abre uma roda de conversa com 
os seguintes questionamentos: 
 
- Qual o significado das siglas CIPA e SIPAT? 
- Qual a importância e as atribuições de cada “órgão”? 
- Quais as principais normas regulamentadoras aplicadas à empresa e aos 
empregados? 
 
Os alunos, em grupos, poderão construir uma nuvem de palavras para 
registrar suas respostas e, ao final, cada um apresenta os resultados obtidos. 
Este é um momento importante para o docente complementar com as 
informações técnicas que se fizerem necessárias. 

- Repositório ESPIE:  

1. Exames obrigatórios: 

https://espiehlg.senacrs.com.br/arq
uivos/objeto/2/2/50/XE9iamVjdHNc
MlxETjYyXGluZGV4Lmh0bWw=. 

2. Saúde e segurança do trabalho 
(EPIs): 

https://espiehlg.senacrs.com.br/arq
uivos/objeto/2/2/48/XE9iamVjdHNc
MlxETjYwXGluZGV4Lmh0bWw=. 

3. Ergonomia: 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdf

- 

https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2556%26term%3D%2525E2%252580%2525A2Medicina%252520e%252520seguran%2525C3%2525A7a%252520do%252520trabalho#/legacy/epub/2556
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2556%26term%3D%2525E2%252580%2525A2Medicina%252520e%252520seguran%2525C3%2525A7a%252520do%252520trabalho#/legacy/epub/2556
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2556%26term%3D%2525E2%252580%2525A2Medicina%252520e%252520seguran%2525C3%2525A7a%252520do%252520trabalho#/legacy/epub/2556
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2556%26term%3D%2525E2%252580%2525A2Medicina%252520e%252520seguran%2525C3%2525A7a%252520do%252520trabalho#/legacy/epub/2556
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/50/XE9iamVjdHNcMlxETjYyXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/50/XE9iamVjdHNcMlxETjYyXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/50/XE9iamVjdHNcMlxETjYyXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/48/XE9iamVjdHNcMlxETjYwXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/48/XE9iamVjdHNcMlxETjYwXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/48/XE9iamVjdHNcMlxETjYwXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/213
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A nuvem de palavras pode ser realizada de forma manual (com cartolinas e 
outros materiais de papelaria) ou com a utilização de algum recurso digital 
(PowerPoint, editores de texto, Canva etc.). 
 
Os ODAs sugeridos na coluna ao lado poderão apoiar os alunos na realização 
da atividade. 
 

Viewer/213. 

 

 

[SIMULAÇÃO] Os alunos poderão acessar o ODA chamado “Acidente de 
trabalho”, disponível no repositório ESPIE, e realizar a atividade sugerida nele. 
O objeto simula uma situação de acidente no trabalho, propondo uma 
interação para tratar o caso, por meio de perguntas e respostas objetivas. 
 
Em seguida, o docente propõe que os alunos se reúnam em grupos de quatro 
ou cinco integrantes. Cada grupo receberá um caso (preparado pelo docente) 
relativo à comunicação de acidente de trabalho. Eles terão a missão de 
analisar as situações ali apontadas e preencher um CAT (manualmente ou via 
Excel, simulando o preenchimento do sistema), orientando o funcionário e 
dando encaminhamento aos documentos necessários 
 
Observação: cada equipe elegerá um integrante para preencher o CAT e outro 
para simular a orientação. Na sequência, as equipes apresentam a simulação 
e os documentos previstos.  
 
É recomendável que, neste momento, o docente disponibilize as NRs 
mencionadas para subsidiar a atividade. Para tal, poderá entregá-las de 
maneira impressa ou realizar a atividade no laboratório de informática, 
fornecendo os links de acesso às normas mencionadas. 
 
Sugere-se que, ao longo desta atividade, o docente acompanhe o 
desenvolvimento do indicador 2 desta Unidade Curricular (“Orienta o 
funcionário e encaminha documentação ao setor responsável, registrando 
seu controle para as providências cabíveis no caso de acidentes de trabalho”). 
 

- Repositório ESPIE: Simulação de 
acidente de trabalho: 

https://espiehlg.senacrs.com.br/arq
uivos/objeto/2/2/49/XE9iamVjdHNc
MlxETjYxXGluZGV4Lmh0bWw=. 

 

- 

[PLANTÃO TIRA DÚVIDAS] Momento para o acompanhamento e 
alinhamentos com as equipes referentes ao desafio CIPEIROS EM AÇÃO. - - 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/213
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/49/XE9iamVjdHNcMlxETjYxXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/49/XE9iamVjdHNcMlxETjYxXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/49/XE9iamVjdHNcMlxETjYxXGluZGV4Lmh0bWw=
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Nesta aula, o docente poderá apresentar um exemplo de planilha de custos e 
preencher junto com os alunos uma situação fictícia para que os mesmos 
apliquem no seu evento (pode ser por meio de um formulário impresso ou 
em laboratório de informática). Serão mobilizados os seguintes itens: 
 

1. Apresentação de dados reais sobre qualidade de vida, segurança e 
saúde no trabalho; 

2. Ações de sensibilização e conscientização relacionados a qualidade de 
vida, segurança e saúde no trabalho; 

3. Ações de conscientização sobre documentação referente a acidentes 
de trabalho; 

4. Planilha de custos de ações/eventos. 
 

[QUIZ “RELEMBRANDO”] O docente poderá aplicar um quiz que aborde todos 
os elementos mobilizados nesta aula.  
 
Pode ser utilizada a ferramenta Kahoot! para a elaboração do quiz. 
 

- Kahoot! - 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial 
e lança as seguintes perguntas, de forma lúdica: 
 
- Como vocês estão sentados?  
- Quantas vezes levantaram ou se alongaram?  
- Como está o fluxo de vocês de caminhar na sala ou até o banheiro?  
 
Em seguida, comunica que essas questões serão vistas na próxima aula. 
 

- - 

Aula 33 
Presencial 

 

[AQUECIMENTO] O docente poderá iniciar a aula exibindo o vídeo Moving 
Office, da coletânea de vídeos Napo. O recurso aborda questões sobre 
ergonomia e, a partir dele, sugere-se que o docente questione os alunos: 
 
- O que podemos perceber neste vídeo em relação ao ambiente de trabalho 
das personagens?  
 

- Vídeo Moving Office (coletânea 
Napo), disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v
=KdyKzZU3DE4. 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KdyKzZU3DE4
https://www.youtube.com/watch?v=KdyKzZU3DE4
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Os alunos poderão responder e trocar as experiências que já possuem sobre 
essa temática. 

 
 
 
 

[AVALIANDO POSTURAS] O docente propõe que os alunos avaliem as suas 
principais posturas no ambiente escolar: como se sentam, como realizam as 
atividades, com que frequência levantam e caminham etc. A partir das 
respostas dos alunos, o docente pode apresentar informações relevantes 
sobre ergonomia no ambiente de trabalho. 
 
O ODA sugerido na coluna ao lado poderá ser a base para essa discussão. 
 

- Repositório ESPIE 

Ergonomia: 
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdf
Viewer/213. 

 

- 

[GRAVAÇÃO DE VÍDEO] O docente poderá solicitar que, em grupos, os alunos 
elaborem um vídeo com orientações ergonômicas para o ambiente de 
trabalho, abordando posturas adequadas e incorretas que impactam na 
saúde do trabalhador. 
 
É interessante que o vídeo tenha uma abordagem lúdica, como os utilizados 
no aplicativo Tik Tok, podendo apresentar o conteúdo de diversas maneiras:  
ensinando as práticas de ergonomia; a partir de um jogo dos sete erros; com 
exemplos de situações e possíveis consequências; demonstrando o certo e o 
errado, entre outros. 
 

- - 

[ATIVIDADE DE FIXAÇÃO] O docente poderá solicitar que os alunos leiam, 
individualmente, o material sobre NR 26, disponível no site da Secretaria do 
Trabalho. 
 
Posteriormente, o docente projetará com o recurso datashow um ambiente 
com vários riscos (sem extintor, piso molhado, local com risco elétrico ou 
químico, entre outros). Recomenda-se que os alunos recebam o mesmo 
desenho em papel impresso e, em grupos, sinalizem nele todos os riscos 
identificados nesse ambiente, de acordo com a NR 26. 
 
Em seguida, os grupos poderão apresentar os trabalhos realizados e o 
docente fará a correção da atividade, caso necessário. 
 

- Link documento NR 26: 

https://www.gov.br/trabalho/pt-
br/inspecao/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normas-
regulamentadoras/nr-26.pdf/view 

 

- Biblioteca Digital: Saúde e 
segurança no trabalho – dispositivos 
selecionados para consulta (acesso à 
NR 26), disponível em: 

https://bibliotecadigitalsenac.com.br
/?from=busca%3FcontentInfo%3D20
09%26term%3DNORMAS%252520RE

- 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/213
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/213
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-26.pdf/view
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-26.pdf/view
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-26.pdf/view
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-26.pdf/view
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2009%26term%3DNORMAS%252520REGULAMENTADORAS&page=644&section=0#/legacy/2009
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2009%26term%3DNORMAS%252520REGULAMENTADORAS&page=644&section=0#/legacy/2009
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2009%26term%3DNORMAS%252520REGULAMENTADORAS&page=644&section=0#/legacy/2009
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GULAMENTADORAS&page=644&sec
tion=0#/legacy/2009. 

 

[PERGUNTAS PARA TALK SHOW] Os alunos serão incentivados a formular 
perguntas sobre qualidade de vida, saúde e segurança nos ambientes de 
trabalho, que poderão ser respondidas por um profissional com expertise nos 
indicadores da UC3. 
 
Por fim, os alunos poderão fazer o registro das perguntas em alguma 
ferramenta digital disponível. 
 
Essas perguntas serão utilizadas na próxima aula. 
 

- Repositório ESPIE:  

Ações de qualidade de vida, saúde e 
segurança, disponível em: 
https://espiehlg.senacrs.com.br/arq
uivos/objeto/2/2/97/XE9iamVjdHNc
MlxETjEzNlxpbmRleC5odG1s. 

 

- 

[PLANTÃO TIRA DÚVIDAS] Momento para o acompanhamento e 
alinhamentos com as equipes referentes ao desafio CIPEIROS EM AÇÃO. 
 
Os alunos poderão realizar um checklist da planilha 5W2H, além de esclarecer 
as dúvidas existentes. Itens trabalhados: 
 

1. Apresentação de dados reais sobre qualidade de vida, segurança e 
saúde no trabalho; 

2. Ações de sensibilização e conscientização relacionadas a qualidade de 
vida, segurança e saúde no trabalho; 

3. Ações de conscientização sobre documentação referente a acidentes 
de trabalho; 

4. Planilha de custos de ações/eventos; 
5. Empresas parceiras na ação; 
6. PDF com cronograma das ações-eventos propostos. 

 

- - 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informará que a próxima aula será 
presencial e que as perguntas elaboradas anteriormente poderão ser feitas 
aos profissionais convidados que participarão do próximo encontro.  
 
 

- - 

Aula 34 
Presencial 

[AQUECIMENTO] O docente reforça com os alunos que a proposta desta aula 
é a realização de um ciclo de palestras que contará com três profissionais da - 

 
 

https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2009%26term%3DNORMAS%252520REGULAMENTADORAS&page=644&section=0#/legacy/2009
https://bibliotecadigitalsenac.com.br/?from=busca%3FcontentInfo%3D2009%26term%3DNORMAS%252520REGULAMENTADORAS&page=644&section=0#/legacy/2009
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/97/XE9iamVjdHNcMlxETjEzNlxpbmRleC5odG1s
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/97/XE9iamVjdHNcMlxETjEzNlxpbmRleC5odG1s
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/97/XE9iamVjdHNcMlxETjEzNlxpbmRleC5odG1s


PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

64  

 área de recursos humanos, sendo um especialista de cada temática central de 
cada um dos indicadores da Unidade Curricular 3. A ideia é que esses 
convidados compartilhem suas experiências, de modo que os alunos vejam a 
amplitude da importância do profissional de RH nas organizações. 
 
Os convidados poderão comparecer presencialmente ou de maneira virtual 
(via plataforma Teams, por exemplo). 
 
Recomenda-se que o docente reforce a importância da postura profissional 
dos alunos e da necessidade de organização da fala e do tempo com os 
convidados. Poderá abordar ainda algumas regras de etiqueta quando somos 
espectadores e incentivar a participação no momento de realizar perguntas 
aos convidados. 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

[CICLO DE PALESTRAS] O docente poderá dar início ao ciclo de palestras. 
 

• Convidado 1 
 

Expertise no indicador 1 (“Coleta e tabula dados relativos aos resultados das 
ações de qualidade de vida, saúde e segurança, direcionando-os conforme 
requisitos e processos internos da organização”). 
 
Espera-se que os alunos façam as perguntas elaboradas na aula anterior e 
outras que se fizerem necessárias e, em contrapartida, o convidado deverá 
respondê-las. 
 
Ao final, um aluno previamente selecionado faz o agradecimento à 
participação do convidado em nome da turma. 
 

• Convidado 2  
 
Expertise no indicador 2 (“Orienta o funcionário e encaminha documentação 
ao setor responsável, registrando seu controle para as providências cabíveis 
no caso de acidentes de trabalho). 
 

- - 
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Os alunos fazem as perguntas elaboradas na aula anterior e outras que se 
fizerem necessárias e, em contrapartida, o convidado deverá respondê-las. 
 
Ao final, um aluno previamente selecionado faz o agradecimento à 
participação do convidado em nome da turma. 
 

• Convidado 3 
 
Expertise no indicador 3 (“Auxilia no planejamento e operacionalização dos 
eventos relacionados com qualidade de vida e segurança no trabalho, 
buscando empresas para estabelecimento de parcerias, fazendo 
levantamento de custos e mobilizando a participação dos outros os setores 
da organização”).  
 
Espera-se que os alunos façam as perguntas elaboradas na aula anterior e 
outras que se fizerem necessárias e, em contrapartida, o convidado deverá 
respondê-las. 
 
Ao final, um aluno previamente selecionado faz o agradecimento à 
participação do convidado em nome da turma. 
 
Finalizado o ciclo de palestras, o docente informará que encaminhará o link 
de um formulário de avaliação da ação para que os alunos possam avaliar o 
evento realizado, em duas perspectivas: 
 
- Aprendizado gerado pela atividade; 
- Clareza na comunicação e relevância do tema abordado pelos convidados. 
 
É recomendável que, nesse momento, o docente relembre as atividades 
desenvolvidas e os indicadores atingidos relacionados a avaliação de 
desempenho e treinamento e desenvolvimento de pessoas (avaliação de 
reação), trabalhados nas Unidades Curriculares 1 e 2, respectivamente. 
 
O docente poderá informar ainda que este feedback será encaminhado aos 
convidados.  
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Sugere-se que ao longo desta atividade o docente acompanhe o 
desenvolvimento dos três indicadores da Unidade Curricular. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial 
e haverá uma mentoria às equipes, com objetivo de auxiliar no desafio 
CIPEIROS EM AÇÃO. 
 

- - 

Aula 35 
Presencial 

 

[AQUECIMENTO] Antes de iniciar as atividades relacionadas à mentoria do 
desafio CIPEIROS EM AÇÃO, o docente poderá propor a realização de uma 
dinâmica que aborde questões sobre trabalho em equipe, gerenciamento do 
tempo, comunicação clara, resolução de conflitos e cumprimentos de prazos.  
 
O objetivo é afirmar a importância dessas habilidades no desenvolvimento 
deste desafio e reforçá-las como fundamentais ao profissional dos dias de 
hoje. 

 

- PDF Dinâmicas de grupo: 

https://oincrivelze.com.br/wp-
content/uploads/2016/01/201-
dinamicas-de-grupo.pdf. 

 

- 

[MENTORIA] As equipes serão incentivadas a organizar todos os materiais 
para a apresentação do desafio CIPEIROS EM AÇÃO, que acontecerá na 
próxima aula (e última do curso). 
 
O docente poderá visitar cada grupo e fazer as considerações necessárias 
sobre a construção do desafio até aquele momento. Além disso, e como parte 
do processo de mentoria, dará sugestões e orientará os alunos quanto aos 
itens já trabalhados durante toda a UC3: 
 

1. Apresentação de dados reais sobre qualidade de vida, segurança e 
saúde no trabalho; 

2. Ações de sensibilização e conscientização relacionados a qualidade de 
vida, segurança e saúde no trabalho; 

3. Ações de conscientização sobre documentação referente a acidentes 
de trabalho; 

4. Planilha de custos das ações/eventos; 
5. Empresas parceiras na ação; 
6. PDF com cronograma das ações/eventos propostos. 

 

- - 

https://oincrivelze.com.br/wp-content/uploads/2016/01/201-dinamicas-de-grupo.pdf
https://oincrivelze.com.br/wp-content/uploads/2016/01/201-dinamicas-de-grupo.pdf
https://oincrivelze.com.br/wp-content/uploads/2016/01/201-dinamicas-de-grupo.pdf
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[RODA DE CONVERSA] O docente poderá mediar uma roda de conversa e 
solicitar que, individualmente, os alunos comentem suas percepções a 
respeito da elaboração do desafio CIPEIROS EM AÇÃO: quais as principais 
dificuldades, aprendizados e sugestões de melhoria no processo de 
desenvolvimento, para o caso de aplicação em outras turmas.  
 

- - 

[QUIZ “RELEMBRANDO”] O docente poderá aplicar um quiz especial para 
revisar todos os elementos abordados na UC3.  
 
O aluno que obtiver maior pontuação e número de acertos poderá ser 
premiado (o prêmio ficará a critério do docente).  
 
Pode ser utilizada a ferramenta Kahoot! para a elaboração do quiz. 
 

- Kahoot! - 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informará que a última aula do curso será 
presencial e reforçará a importância da presença de todos na apresentação 
do desafio CIPEIROS EM AÇÃO. 
 

- - 

Aula 36 
Presencial 

 

[AQUECIMENTO] O docente poderá exibir um vídeo, à sua escolha, que tenha 
relação com fechamento de ciclos, conquista de objetivos e afins. 
 
O objetivo é passar para os alunos a ideia de satisfação por encerramentos de 
fases, considerando que esta é a última aula do curso de Assistente de 
Recursos Humanos. 
 

- - 

[CIPEIROS EM AÇÃO] Os grupos serão motivados a realizar a apresentação do 
desafio que permeou toda a UC3. Poderão ser utilizados os mais diversos 
recursos para este fim (aplicativos de apresentação, materiais de papelaria 
etc.). 
 
Ao término de cada apresentação, os alunos que assistiram poderão tirar 
dúvidas e fazer as colocações que considerarem pertinentes. 
 
Ao final de todas as apresentações, recomenda-se que o docente realize o 
fechamento desta atividade, relembrando toda a trajetória dos alunos na 

- - 
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construção desse trabalho, de modo a ressaltar os ganhos obtidos e as 
aprendizagens realizadas. 
 
Sugere-se que ao longo desta atividade o docente acompanhe o 
desenvolvimento dos três indicadores da Unidade Curricular. 
 

[NUVEM DE PALAVRAS] O docente poderá utilizar uma ferramenta digital de 
sua escolha para fazer uma nuvem de palavras a partir da colaboração dos 
alunos, que devem responder à seguinte questão: 
 
- Que palavra define este momento de encerramento do curso?  
 
Após todos enviarem suas palavras, o docente poderá consolidar a atividade, 
tendo como fio condutor as palavras que compõem a nuvem.  
 
O docente poderá propor, como mensagem final, que os alunos façam uma 
montagem de fotos da turma, com textos, vídeo, música etc.) 
 

- - 

Observações: - 

 
 

 

UC 4: Projeto Integrador  CH: 16 
Tema gerador: Análise e melhoria nos processos de Recursos Humanos 
Proposta 1: A partir do contato prévio do docente e da Unidade Operativa do Senac com organizações de diversas naturezas, o docente 

relaciona cada grupo de alunos da turma do curso de Assistente em Recursos Humanos com uma das organizações, propondo um trabalho 
que contemple a análise dos processos que compõem o setor ou a área de recursos humanos da organização, bem como sugestão de 
melhorias nesses processos. 

Número de aulas: 4 

 

Aula Atividades 
ODAs ou estratégias 

metodológicas 
Registro de 
participação 

Aula 1 
Presencial 

 

• Problematização: promover discussão com os alunos sobre os temas 
propostos e escolher/validar o tema do PI; redigir a problematização do PI. 

• Plano de ação: discutir e detalhar as atividades e responsabilidades dos 

- Softwares de editores de 
texto. 

 

- Aplicativos para 

- 
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envolvidos no desenvolvimento do projeto; detalhar entregas parciais de 
cada etapa do plano de ação do PI; analisar, junto à turma, se as atividades 
previstas no plano de ação explicitam as condições para a sua realização, 
quais os recursos necessários e quem são os envolvidos.  

elaboração de 
apresentações (PowerPoint, 
Sway, Prezzi, Canva etc.). 

 

- Aplicativos para 
elaboração de cronogramas 
e calendários (Evernote, 
Project, Trello etc.) 

Aula 2 
Presencial 

 

• Execução e monitoramento do plano de ação: colocar o plano de ação em 
prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; verificar as 
reais possibilidades de responder às problemáticas e aos desafios 
propostos, organizar a produção dos alunos e sistematizar as entregas 
parciais do projeto; planejar encontros que acompanhem o andamento do 
plano de ação, bem como propor eventuais adequações. 

- Softwares de editores de 
texto. 

 

- Aplicativos para 
elaboração de 
apresentações (PowerPoint, 
Sway, Prezzi, Canva etc.). 

 

- Aplicativos para 
elaboração de cronogramas 
e calendários (Evernote, 
Project, Trello etc.). 

- 

Aula 3 
Presencial 

 

• Execução e monitoramento do plano de ação: colocar o plano de ação em 
prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; verificar as 
reais possibilidades de responder às problemáticas e aos desafios 
propostos, organizar a produção dos alunos e sistematizar as entregas 
parciais do projeto; planejar encontros que acompanhem o andamento do 
plano de ação, bem como propor eventuais adequações. 

- Softwares de editores de 
texto. 

 

- Aplicativos para 
elaboração de 
apresentações (PowerPoint, 
Sway, Prezzi, Canva etc.). 

 

- Aplicativos para 
elaboração de cronogramas 
e calendários (Evernote, 
Project, Trello etc.). 

- 

Aula 4 
Presencial 

 

• Síntese e entrega do PI: responder à problematização que deu origem ao PI; 
promover discussão sobre o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; 
promover reflexão junto aos alunos sobre as contribuições de cada UC para 

- Softwares de editores de 
texto. 

 

- Aplicativos para 

- 
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o desenvolvimento do projeto; avaliação sobre pontos positivos e pontos de 
melhoria; apresentação do projeto.  

elaboração de 
apresentações (PowerPoint, 
Sway, Prezzi, Canva etc.). 

 

- Aplicativos para 
elaboração de cronogramas 
e calendários (Evernote, 
Project, Trello etc.). 

Comentários: 

- 

Indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador; 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1  
 

• Construção de um tutorial sobre processo seletivo; 

• Elaboração de fluxograma de trabalho do setor de RH (com foco na demonstração da interação com demais setores da organização e formalização das 
solicitações internas); 

• Planejamento de um processo de recrutamento e seleção; 

• Elaboração de modelos de formulários relacionados aos processos de recrutamento e seleção e integração de novos empregados; 

• Produção de apresentação para o processo de integração de novos empregados. 
 

UC 2  
 

• Realização de ação cultural, com o objetivo de praticar a avaliação de desempenho; 

• Elaboração de formulários de avaliação de desempenho para a empresa do projeto integrador; 

• Implantação de um processo de cargos e salários; 

• Elaboração de formulários para descrição de cargos; 

• Entrevista de descrição de cargos; 

• Aplicação das etapas do processo de treinamento e desenvolvimento na empresa do projeto integrador. 
 

UC 3  
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• Realização do desafio “Cipeiros em ação”; 

• Criação de perfil no Instagram sobre sustentabilidade; 

• Criação de ação educativa sobre condições sanitárias no trabalho; 

• Gravação de vídeo sobre ergonomia; 

• Realização de ciclo de palestra com profissionais da área de qualidade de vida, saúde e segurança. 
 
 

 
 

UC 4: Projeto Integrador  CH: 16 
Tema gerador: A atuação do profissional de recursos humanos nas organizações 
Proposta 2: O docente elabora estudos de caso a partir da descrição de organizações distintas para distribuí-las aos grupos de alunos 

do Projeto Integrador, o número de estudos de caso deve ser suficiente para o número de grupos existentes. O estudo de caso deve 
conter uma descrição detalhada da empresa, suficiente para que os alunos conheçam a sua forma de atuação no mercado, processos, 
produtos e serviços. O docente deve elaborar uma série de procedimentos, atividades e/ou problemas a serem executados e 
resolvidos pelo setor de recursos humanos da organização na qual o grupo de alunos atua de forma fictícia. 

Número de aulas: 4 

 

Aula Atividades 
ODAs ou estratégias 

metodológicas 
Registro de 
participação 

Aula 1 
Presencial 

 

• Problematização: promover discussão com os alunos sobre os temas 
propostos e escolher/validar o tema do PI; redigir a problematização do PI. 

• Plano de ação: discutir e detalhar as atividades e responsabilidades dos 
envolvidos no desenvolvimento do projeto; detalhar entregas parciais de 
cada etapa do plano de ação do PI; analisar, junto à turma, se as atividades 
previstas no plano de ação explicitam as condições para a sua realização, 
quais os recursos necessários e quem são os envolvidos.  

- Softwares de editores de 
texto. 

 

- Aplicativos para 
elaboração de 
apresentações (PowerPoint, 
Sway, Prezzi, Canva etc.). 

 

- Aplicativos para 
elaboração de cronogramas 
e calendários (Evernote, 
Project, Trello etc.). 

- 
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Aula 2 
Presencial 

 

• Execução e monitoramento do plano de ação: colocar o plano de ação em 
prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; verificar as reais 
possibilidades de responder às problemáticas e aos desafios propostos, 
organizar a produção dos alunos e sistematizar as entregas parciais do 
projeto; planejar encontros que acompanhem o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

- Softwares de editores de 
texto. 

 

- Aplicativos para 
elaboração de 
apresentações (PowerPoint, 
Sway, Prezzi, Canva etc.). 

 

- Aplicativos para 
elaboração de cronogramas 
e calendários (Evernote, 
Project, Trello etc.). 

- 

Aula 3 
Presencial 

 

• Execução e monitoramento do plano de ação: colocar o plano de ação em 
prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; verificar as reais 
possibilidades de responder às problemáticas e aos desafios propostos, 
organizar a produção dos alunos e sistematizar as entregas parciais do 
projeto; planejar encontros que acompanhem o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

- Softwares de editores de 
texto. 

 

- Aplicativos para 
elaboração de 
apresentações (PowerPoint, 
Sway, Prezzi, Canva etc.). 

 

- Aplicativos para 
elaboração de cronogramas 
e calendários (Evernote, 
Project, Trello etc.). 

 

- 

Aula 4 
Presencial 

 

• Síntese e entrega do PI: responder à problematização que deu origem ao PI; 
promover discussão sobre o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; 
promover reflexão junto aos alunos sobre as contribuições de cada UC para 
o desenvolvimento do projeto; avaliação sobre pontos positivos e pontos de 
melhoria; apresentação do projeto.  

- Softwares de editores de 
texto. 

 

- Aplicativos para 
elaboração de 
apresentações (PowerPoint, 
Sway, Prezzi, Canva etc.). 

 

- Aplicativos para 
elaboração de cronogramas 
e calendários (Evernote, 

- 
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Project, Trello etc.). 

 

Comentários: 

 

- 

Indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador; 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1  
 

• Construção de um tutorial sobre processo seletivo; 

• Elaboração e cadastramento de currículos; 

• Planejamento de um processo de recrutamento e seleção; 

• Gravação de vídeo sobre as características do profissional de RH. 
 

UC 2  
 

• Realização de ação cultural com o objetivo de praticar a avaliação de desempenho; 

• Implantação de um processo de cargos e salários; 

• Elaboração de formulários para descrição de cargos; 

• Entrevista de descrição de cargos; 

• Aplicação das etapas do processo de treinamento e desenvolvimento na empresa do projeto integrador. 
 

UC 3  
 

• Realização do desafio “Cipeiros em ação”; 

• Criação de perfil no Instagram sobre sustentabilidade; 

• Gravação de vídeo sobre ergonomia; 

• Realização de ciclo de palestra com profissionais da área de qualidade de vida, saúde e segurança. 
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Percentual de flexibilização do curso 
Carga horária Percentual 

Presencial: 112 h 
Não presencial: 48 h 

Presencial: 70% 
Não presencial: 30% 

 

 


