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MODELO DE FORMATO DO DOCUMENTO 
DE UM PLANO DE CURSO COM UMA 

HABILITAÇÃO E DUAS QUALIFICAÇÕES 
 
As próximas páginas ilustram o formato que deve ser utilizado para a elaboração 
do plano de curso de uma unidade escolar hipotética, motivo pelo qual o CNPJ e 
nome são fictícios. Este documento e as próximas páginas encontram-se no 
formato solicitado pelo roteiro anteriormente especificado, o que sugere o 
seguinte procedimento: 

 

1. Salvar este documento com o nome de arquivo definido no roteiro 
ou seja: PC_XXYYYZZZ_AAAAAAAA  onde XXYYYZZZ = raiz do 
CNPJ e AAAAAA= área ou numero do plano. Para tal utilizar o 
comando SALVAR COMO;  

2. Eliminar todas as páginas desde o início até esta, inclusive. 

3. Alterar o cabeçalho e rodapé, seguindo os padrões do roteiro; 

4. Utilizando-se este procedimento o rodapé já ficará em 
conformidade com o roteiro pois este documento já insere o nome 
do arquivo no rodapé e coloca automaticamente a numeração da 
página; 

5. Modificar a capa em conformidade com o conteúdo; 

6. Inserir o conteúdo dos capítulos obrigatórios de 01 a 09.  

 

IMPORTANTE:  
 Verifique que os títulos especificados neste documento do 
plano de curso estejam EXATAMENTE IGUAIS aos títulos 
associados dentro do sistema. Certifique-se que os títulos da 
capa estejam iguais aos títulos do capitulo 09- Certificados e 
Diplomas. 
 O protocolo do plano de curso no CNCT deve ser impresso e 
serve para conferir que os títulos no sistema estejam iguais ao 
deste documento. 
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Unidade Escolar 
CNPJ 55.444.333/0001-88 
Razão Social: Escola Técnica São Joaquim 
Nome de Fantasia Escola Técnica São Joaquim 
Esfera Administrativa Estadual 
Endereço (Rua, No) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Cidade/UF/CEP Campinas - SP – UF       CEP: 11222-333 
Telefone/Fax (19 )  222-3333                            Fax: (19) 333-4444 
E-mail de contato  
Site da unidade   
Área do Plano TRANSPORTES  

 
Habilitação, qualificações e especializações: 
1 Habilitação : Titulo da Habilitação (deve ser igual ao titulo associado no sistema) 
 Carga Horária: 900  horas (Carga horária sem estagio- ver tabela do CNE 04/99) 
 Estagio –Horas 120 horas  (Carga horária do estagio) 
1.1 Qualificação : Título da qualificação (deve ser igual ao titulo associado no sistema) 
 Carga Horária: NNNN  (Carga horária sem estagio) 
 Estagio –Horas NNN (Carga horária do estagio) 
1.2 Qualificação : Título da qualificação 
 Carga Horária: NNNN  (Carga horária sem estagio) 
 Estagio –Horas NNN (Carga horária do estagio) 
1.3 Qualificação : Título da qualificação 
 Carga Horária: NNNN  (Carga horária sem estagio) 
 Estagio –Horas NNN (Carga horária do estagio) 
1.4 Especialização  Título da especialização 
 Carga Horária: NNNN  (Carga horária sem estagio) 
 Estagio –Horas NNN (Carga horária do estagio) 
1.5 Especialização  Título da especialização 
 Carga Horária: NNNN  (Carga horária sem estagio) 
 Estagio –Horas NNN (Carga horária do estagio) 

 
 
 
Observação: faça um plano de curso para CADA HABILITAÇÃO e certifique-se que os 
títulos deste documento sejam iguais aos títulos associados no sistema.  
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01. Justificativa e objetivos do curso 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 

02. Requisitos de acesso ao curso 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 

03. Perfil profissional de conclusão dos egressos do curso 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 

04. Organização curricular do curso 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 

05. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 

06. Critérios de avaliação da aprendizagem aplicados aos alunos do curso 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 

07. Instalações e equipamentos oferecidos aos professores e alunos do curso 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 

08. Pessoal docente e técnico envolvido no curso 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 

09. Certificados e diplomas expedidos aos concluintes do curso 

Inserir aqui os parágrafos do capítulo seguindo esta mesma formatação. 
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ANEXOS 
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ANEXO –A-  

Título do Anexo A 
 

A.1. Título do parágrafo A1 

Conteúdo do  parágrafo A1 seguindo a mesma formatação do documento 

A.2. Título do parágrafo A2 

Conteúdo do parágrafo A2 seguindo a mesma formatação do documento 
 


