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PLANO DE CURSO 

2015 

   

 

Identificação do curso 

 

Nome/Título: Técnicas Atendimento e Recepção 
Nº da Saída:  
Nº PC:  
Eixo: Gestão e Negócios 
Segmento: Gestão 
Modalidade: Formação Inicial e Continuada 
Tipo: Programas Socioprofissionais 
Carga horária: 80 horas 
 

1. Justificativa /Objetivo  

  Tendo em vista sua missão institucional de educar para o trabalho em 

atividades de comércio de bens, serviços e turismo, seu compromisso com a 

qualidade da educação, orientando-se pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 e suas alterações; conforme a Lei 

nº 11.741/08, o Decreto Federal n.º 5.154/04 e o Parecer CNE/CEB nº 11/2008, o 

SENAC-PE programou este curso para responder às necessidades educacionais 

decorrentes das atuais formas de organização e gestão que provocaram mudanças 

estruturais no mundo do trabalho. 

 

 1.1 Objetivo 

  Ao oferecer este curso, o SENAC/PE tem por objetivo aperfeiçoar 

profissionais para atuar no atendimento e recepção das empresas, utilizando os 

sistemas administrativos, de telefonia e outros equipamentos necessários.  

 

2. Requisitos de Acesso  

2.1. Escolaridade mínima:  Ensino Fundamental  

2.2. Idade: 16 anos 

2.3. Documentos: 
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 Registro de Identidade – RG; Comprovante de residência; Documento que 

comprove a escolaridade mínima exigida (duas vias, sendo um original ou fotocópia 

autenticada). 

 

2.4.  Inscrição e matrícula: 

  As matrículas serão efetivadas de acordo com o cronograma estabelecido 

pela Unidade Educacional e os termos regimentais. 

 

3. Perfil Profissional de Conclusão 

  Profissional com competências para elaborar, organizar e realizar 
procedimentos de recepção e atendimento ao cliente em empresas de pequeno, 
médio e grande porte de diversos segmentos da economia, bem como órgãos 
públicos e do terceiro setor, seja como empregado ou prestador de serviços. Presta 
informações e orientações gerais, sempre observando as normas internas da 
empresa. Atua em equipe, interagindo com colegas de trabalho e funcionários de 
outros setores, respeitando as necessidades dos clientes internos e externos e 
contribuindo para a sua satisfação e fidelização. 

 

4. Organização Curricular 

  A Matriz Curricular do Curso socioprofissional Técnicas de Atendimento e 

Recepção está organizada observando a natureza tecnológica do Eixo – Gestão e 

Negócios - enquanto princípio que dá identidade às suas matrizes tecnológicas e os 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento de competências indispensáveis 

aos trabalhadores deste segmento profissional, conforme quadro a seguir descrito. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Recepcionar e atender pessoas 36h 

Organizar e operacionalizar procedimentos 

de recepção 44h 

Total 80 horas 
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5. Competências, indicadores de aprendizagem, bases tecnológicas, recomendação de material didático e bibliografia para 

apoio ao docente 

UNIDADE TEMÁTICA: Recepcionar e atender pessoas - Carga Horária: 36 horas 

COMPETÊNCIAS INDICADORES DE APRENDIZAGEM BASES TECNOLÓGICAS 
MATERIAL DIDÁTICO 

(LIVROS / APOSTILAS) 

BIBLIOGRAFIA PARA 

APOIO AO 

DOCENTE/DISCENTE 

 

 

 

Recepcionar e 

atender 

pessoas 

 

 

 

 

Recebe pessoas e identifica suas 
necessidades, registrando as 
demandas e encaminhando para os 
setores responsáveis por meio dos 
canais de comunicação institucionais, 
dando retorno, quando necessário, 
com cordialidade 
 

Orienta pessoas, prestando 

informações atualizadas sobre a 

organização, suas mercadorias, 

produtos e serviços. 

  

Estrutura organizacional e suas inter-
relações: conceitos e elementos; 
 
Funções administrativas e 
organizacionais; 
 
Etiqueta social e profissional na 
atuação do recepcionista; 
 
Elementos de comunicação: 
contexto, emissor, receptor, canal, 
mensagem, ruídos e feedback; 
 

Sou recepcionista: 

técnicas, tendências e 

informações para o 

aperfeiçoamento 

profissional. Editora 

Senac Nacional 

DANTAS, Edmundo 
Brandão. Atendimento ao 

público nas 
organizações: quando o 
marketing de serviços 
mostra a cara. 2ª ed. 

Brasília: Ed. Senac Distrito 
Federal, 2009. 

VIEIRA, Maria Christina de 
Andrade.  Comunicação 
empresarial: etiqueta e 
ética nos negócios  2ª 
ed. rev.  São Paulo:  Ed. 
Senac São Paulo,  2009. 
CARVALHAL, Eugenio do 

et al. Negociação e 
administração de 

conflitos. 2ª ed. São 
Paulo: FGV, 2010. 
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UNIDADE TEMÁTICA: Organizar e operacionalizar procedimentos de recepção - Carga Horária: 44 horas 

COMPETÊNCIA
S 

INDICADORES DE APRENDIZAGEM BASES TECNOLÓGICAS 
MATERIAL DIDÁTICO 

(LIVROS / APOSTILAS) 

BIBLIOGRAFIA PARA 
APOIO AO 

DOCENTE/DISCENTE 

Organizar e 
operacionalizar 
procedimentos 
de recepção  
 

Organiza as atividades de recepção, 
estabelecendo prioridades conforme 
procedimentos e necessidades 
organizacionais. 
 
Recebe, protocola, arquiva ou 
encaminha documentos de acordo 
com os processos de trabalho.  
 
Encaminha as demandas dos 
clientes aos departamentos 
responsáveis, contribuindo para o 
fluxo e a autenticidade das 
informações e proporcionando um 
atendimento efetivo. 
 
Registra e controla a entrada e saída 
de pessoas, equipamentos e 
materiais dos ambientes da 
organização, de acordo com regras 
específicas. 

 
Técnicas e tipos de atendimento: 
personalizados, diferenciados 
(idosos; crianças; pessoas com 
deficiência; gestantes), presenciais, 
eletrônicos, telefônicos e impressos. 
 
 
Técnicas de negociação e 
administração de conflitos: definição, 
tipos, características, níveis, áreas, 
consequência, resolução; 
Técnicas de arquivo e protocolo; 
 
Código de Defesa do Consumidor: 
direitos e deveres; 
 
 
Segurança do trabalho: sinalização 
de segurança (NR 26); 
 

 
Sou recepcionista: 

técnicas, tendências e 
informações para o 

aperfeiçoamento 
profissional. Editora 

Senac Nacional 

DANTAS, Edmundo 
Brandão. Atendimento ao 

público nas 
organizações: quando o 
marketing de serviços 
mostra a cara. 2ª ed. 

Brasília: Ed. Senac Distrito 
Federal, 2009. 

VIEIRA, Maria Christina 
de Andrade.  

Comunicação 
empresarial: etiqueta e 
ética nos negócios  2ª 
ed. rev.  São Paulo:  Ed. 
Senac São Paulo,  2009. 
CARVALHAL, Eugenio do 

et al. Negociação e 
administração de 

conflitos. 2ª ed. São 

Paulo: FGV, 2010.. 
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6. Metodologias 

  As estratégias pedagógicas adotadas no desenvolvimento do curso, 

proporcionarão ao docente e ao aluno a participação ativa e as condições de 

aprender a aprender. Abrangerão situações diversificadas, possibilitando 

flexibilidade de comportamento e autodesenvolvimento, especialmente nas aulas e 

atividades práticas, através de ambientes adequados e da adoção de técnicas que 

reflitam, na medida do possível, situações reais de trabalho.  

  Serão adotados procedimentos que envolvam análise e solução de 

problemas, estudos de caso, pesquisa, simulações e demais procedimentos, de 

modo a mobilizar conhecimentos, estimular a percepção analítica, a 

contextualização de informações e a construção e reconstrução do conhecimento, 

visando assegurar o saber, o saber fazer e o saber ser.  

 

7. Critérios de Avaliação 

  A avaliação do aluno deverá estar pautada nos critérios de desempenho 

exigidos do profissional pelo mundo produtivo e pela sociedade. 

  A avaliação do desempenho do aluno deverá basear-se nos atributos 

(conhecimentos, habilidades e valores) das competências definidas nos perfis de 

conclusão expressos neste plano de curso. Será de caráter formativo e diagnóstico, 

prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos nos resultados obtidos 

ao longo do processo de aprendizagem. 

  O registro individual de desempenho do aluno no seu processo de 

aprendizagem deverá ser realizado no campo Relatório do Aluno, que evidencia a 

aplicação, no contexto profissional, dos conhecimentos, habilidades e valores 

desenvolvidos em atividades realizadas individualmente e/ou em grupo, como 

projetos, pesquisas, elaboração de relatórios, resolução de problemas e/ou 

desafios, e outras de caráter experimental, laboratorial e de campo. 

  A avaliação deverá ser contínua, acumulativa e formativa, com caráter 

diagnóstico, devendo indicar o desempenho construído ou não no decorrer do 

processo e o que precisa ser feito para atingir a meta preestabelecida. 

  O resultado do processo de avaliação será registrado em indicadores de 

aprendizagem, de acordo com o Regimento Escolar, em instrumentos de registro 

adotados pela instituição: 

 DC – desempenho construído exigido pelo perfil profissional de 

conclusão do curso. 
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 DEC – desempenho em construção, carecendo, portanto, de reforço de 

conhecimentos teóricos e práticos. 

 DNC – desempenho não construído, necessitando de reensino e 

oportunidades múltiplas de praticagem. 

  Será considerado aprovado no curso o aluno que obtiver o indicador de 

aprendizagem DC e frequência igual ou superior a 75% da carga horária por 

Unidade Temática. 

 

8. Recuperação 

  A recuperação será realizada durante todo o processo, mediante atividades 

presenciais ou não, relacionada às competências em que o aluno não demonstrou 

domínio. 

 

9. Instrumentos Pedagógicos 

  Plano de Ação Docente/ Registro de Aula/ Registro do Desempenho da 

Turma/ Relatório do (a) Aluno (a)/ Desempenho das Aulas por Blocos Temáticos - 

Diário on line. 

 

10. Instalações, Equipamentos e Material de Consumo 

10.1. Instalações 

 

10.2. Mobiliário 

Especificação Quantidade 

Mesa para docente 01 

Mesa para multimídia  01 

Cadeira para professor 01 

Cadeira para discentes 01 por discente 

Discriminação Área (m2) 
m2 por 

discente 

01 Sala de aula  41.07 m2 1,36 m2 
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10.3. Equipamentos 

Especificação Quantidade 

Projetor multimídia 01 

Tela de projeção 01 

Suporte de teto para projetor multimídia 01 

Computador com leitor de DVD 01  

Estabilizador 01  

Teclado 01 

Mouse 01  

Caixa de som 01 

Flip Chart 01 

 

 

11. Referências (conforme ABNT)  

 

11.1. Para elaboração do Plano de Curso 

DANTAS, Edmundo Brandão. Atendimento ao público nas organizações: 

quando o marketing de serviços mostra a cara. 2ª ed. Brasília: Ed. Senac Distrito 

Federal, 2009. 

VIEIRA, Maria Christina de Andrade.  Comunicação empresarial: etiqueta e ética 

nos negócios . 2ª ed. rev.  São Paulo:  Ed. Senac São Paulo,  2009. 

CARVALHAL, Eugenio do et al. Negociação e administração de conflitos. 2ª ed. 

São Paulo: FGV, 2010. 

Autor (não informado). Sou recepcionista: técnicas, tendências e informações 

para o aperfeiçoamento profissional. Editora Senac Nacional 

 

12. Pessoal Docente e Técnico 

 Profissionais do segmento de Gestão ou com experiência comprovada no 

mercado. 
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12.1  Perfil da Coordenação Pedagógica do Curso 

     A coordenação do curso será realizada por profissional graduado na área de 

Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, com Especialização (pós-

graduação) em Coordenação Pedagógica, Gestão Educacional, Planejamento 

Educacional ou Supervisão Pedagógica. 

 

12.2  Perfil da Equipe Administrativa  

 Os profissionais da equipe administrativa terão formação e experiência 

profissional compatíveis com as necessidades da função e área em que atuam. 

 

13. Certificado 

 Ao aluno aprovado, será conferido o certificado de conclusão em Técnicas 

de Atendimento e Recepção.  


