
ANEXO   I  
 

PLANO   INSTRUCIONAL   PARA   DESENVOLVIMENTO   DE   ATIVIDADES   NÃO   PRESENCIAIS  
 

TURMA:   3º   ANO  PERÍODO:   1º   e   2º   BIMESTRE  

CURSO:   EDIFICAÇÕES   INTEGRADO  

COMPONENTE   CURRICULAR:   CONCRETO   ARMADO   E   DESENHO   DE  
ESTRUTURAS  

CARGA   HORÁRIA   (%   a   definir):   30   horas  

PROFESSOR(A):   LUCIANO   DE   OLIVEIRA   NOBREGA  

 
 

TÓPICO  

 

UNIDADE  

(BIMESTRE/  

SEMESTRE)  

 

AULA  

 

TEMA  

 

OBJETIVOS  

 

RECURSOS  

DIDÁTICO   -  

PEDAGÓGICOS  

 

INSTRUMENTO   DE  

AVALIAÇÃO  

 

PERÍODO  

 

ATIVIDADE  

INDIVIDUAL/  

PONTUAÇÃO  

 

ATIVIDADE  

COLABORATI 

VA/  

PONTUAÇÃO  

 

CARGA   -  

HORÁRIA  

(h/a)  

1  1º   BIMESTRE  Semana   1  -Revisão    dos  
conteúdos  

ministrados   até   a  
paralisação  

- Lançamento  
Estrutural  

Apoiar   os   alunos  
no   retorno   das  

atividades   e   fixar  
temas   já  

discutidos  

-Texto   Base   com   os  
assuntos   já   vistos;  
-Apresentação   de  

Slides   de    Lançamento  
Estrutural  

-Lista   de   exercícios  
Lançamento  
Estrutural ;  

-Encontro   remoto   via  
google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Questões   sobre  

Lançamento  
Estrutural ;  

-Atividade   de   desenho  
e   posicionamento  
estrutural   em   uma  

residência.  

de  
05/10/20  

a  
09/10/20  

-Questões   sobre  
Lançamento  
Estrutural .  
(2   horas)/  
25   pontos  

-Atividade   de   desenho  
de    Lançamento  

Estrutural.  
(2   horas) /  
25   pontos  

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   mee  

  (1   hora)/  
50   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

(1   hora)  
 

6  

2  1º   BIMESTRE  Semana   2  - Planta   de   Forma  Conhecer,   ler   e  
interpretar   as  

plantas   de  
formas   em  
projetos   de  

estruturas   de  
concreto   armado  
em   edificações.  

-Texto   Base   sobre  
planta   de   forma;  
-Apresentação   de  

Slides   de    Planta   de  
Forma  

-Desenho   de     Planta  
de   Forma ;  

-Encontro   remoto   via  
google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Atividade   de   desenho  
de    Planta   de   Forma  

de   estruturas   de  
concreto   armado   em  

uma   residência.  

de  
13/10/20  

a  
16/10/20  

-Atividade   de   desenho  
de    Planta   de   Forma  

de   estruturas   de  
concreto   armado   em  

uma   residência.  
(3   horas)/  
50   pontos  

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   meet  

  (1   hora)/  
50   pontos  

Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

(2   horas  
computadas  

para   o   2º  
Bimestre)  

6  

3  2º   BIMESTRE  Semana   3  - Dimensionamento  
de   Lajes  

 
-Planta   de  

Armaduras   de   Lajes  
 

Conhecer,   ler   e  
interpretar   os  

projetos   de   lajes  
de   estruturas   de  
concreto   armado  
em   edificações.  

-Texto   Base   sobre  
Dimensionamento   de  

Lajes ;  
-Apresentação   de  

Slides   de  
Dimensionamento   de  

Lajes  
 

-Encontro   remoto   via  
google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Questões   sobre  

Dimensionamento   de  
Lajes    .  

-Atividade   de   desenho  
de    Armação   de   laje  
em   uma   residência  

Parte   1.  

de  
19/10/20  

a  
23/10/20  

-Questões   sobre  
Dimensionamento   de  

Lajes    .  
(2   horas)/  
20   pontos  

 
-Atividade   de   desenho  
de    Armação   de   laje  
em   uma   residência  

Parte   1.  
(2   horas) /  
20   pontos  

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   meet  

  (1   hora)/  
40   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

(1   hora)  

6  

4  2º   BIMESTRE  Semana   4  -   Desenho   de  
armação   em   lajes  

de   concreto   armado  
 
 

Conhecer,   ler,  
interpretar   e  

desenhar  
armaduras   de  

lajes   em   projetos  
de   estruturas   de  
concreto   armado  
em   edificações.  

-Texto   Base   armação  
de   lajes  

-Apresentação   de  
Slides   de    Desenho   de  
armação   em   lajes   de  

concreto   armado  
- Desenho   de   armação  
em   lajes   de   concreto  

armado ;  
-Encontro   remoto   via  

google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-   Questões   sobre  

quantificação   das  
armaduras .  

-Atividade   de   desenho  
de    armação   de   laje  
em   uma   residência  

Parte   2..  

de  
26/10/20  

a  
30/10/20  

-Questões   sobre  
quantificação   das  

armaduras  
(2   horas)/  
20   pontos  

 
-Atividade   de   desenho  
de    armação   de   laje  
em   uma   residência   

  Parte   2.  
(2   horas) /  
20   pontos  

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   meet  

  (1   hora)/  
40   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

(1   hora)  
 

6  

5  2º   BIMESTRE  Semana   5  - Quadro   de   ferro   de  
armaduras   em   lajes  
de   concreto   armado  

 

Conhecer,  
classificar   e  

saber   aplicar   os  
materiais   de  

construção   na  
edificações.  

-Texto   Base   sobre  
quadro   de   ferro ;  
-Apresentação   de  

Slides   de    quadro   de  
ferro  

-Desenho   de    quadro  
de   ferro ;  

-Encontro   remoto   via  
google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Quantitativo   de  

armaduras   em   um  
quadro   de   ferro  

-Atividade   de   desenho  
de    quadro   de   ferro  
em   uma   residência.  

de  
03/11/20  

a  
06/11/20  

-Quantitativos   de  
armaduras   em   um  
quadro     de   ferro  

(2   horas)/  
10   pontos  

 
-Desenho   de   um  
quadro   de   ferro  

(2   horas) /  
10   pontos  

 
 

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   meet  

  (1   hora)/  
20   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

  (1   hora)  
 

6  

 

*   Planejamento   de   2   bimestres   e   1   semestre.  
 



Pontuação   das   Atividades   Individuais   e   Colaborativas   realizadas   no  
Ambiente   Virtual   de   Aprendizagem  

Pontos  

ATIVIDADE   INDIVIDUAL   -   QUESTÕES   DISSERTATIVAS   (AID)  
Respostas   dadas   em   lista   de   questões   abertas   elaborada   em   Google   Documento  

ATIVIDADE   INDIVIDUAL   -   QUESTÕES   OBJETIVAS   (AIO)  
Respostas   dadas   em   lista   de   questões   objetivas   elaborada   em   Google   Formulário  

ATIVIDADE   COLABORATIVA   (AC)  
Participação   nos   encontros   remotos   via   Google   meet  

MÉDIA   DA   DISCIPLINA   =   (AID+AIO+AC)/2  

50  
 
 
 
50  
 
 
 
100  
 

**   O   docente   deve   especificar   no   plano   a   fórmula   de   cálculo   da   pontuação.  

***   Horário   definido   pela   coordenação  

Obs.   os   horários   de   tira   dúvidas   serão   marcados   com   a   turma  

Assinatura   do   Docente:    

Assinatura   da   Subcomissão   Local   de   Acompanhamento   das   atividades   não   presenciais   do   curso:  

Local/Data   da   Aprovação:  

Av.   João   da   Mata,   256   -   Jaguaribe,   JOÃO   PESSOA   /   PB,   CEP   58015-020  
http://ifpb.edu.br    -   (83)   3612-9701  

http://ifpb.edu.br/
http://ifpb.edu.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS PATOS

PROJETO 3/2020 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPBPROJETO 3/2020 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPB

PLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI SPLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI S

DI SCI PLI NA:  Téc ni c o em Edi fi c a ç ões  I ntegr a do a o Ens i no Médi oDI SCI PLI NA:  Téc ni c o em Edi fi c a ç ões  I ntegr a do a o Ens i no Médi o

Turma: 3ª Ano Turma: 3ª Ano (Diurno)

Curso: Curso: Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio

Componente Curricular: Componente Curricular: Filosofia III (3º ano)

Profes sor: José Herculano Fi lhoProfessor: Jos é Herculano Fi lho

PERÍODO: 2020.1 - 05 Semanas  para concluir o 1º e 2º BimestrePERÍODO: 2020.1 - 05 Semanas  para concluir o 1º e 2º Bimestre

C.H Total  (anual): 80 Aulas  (100%) - 4 BimestreC.H Total  (anual): 80 Aulas  (100%) - 4 Bimestre

C.H minis trada: 14 Aulas  (18%) - Restante anual: 66 Aulas  (82%)C.H minis trada: 14 Aulas  (18%) - Restante anual: 66 Aulas  (82%)

C.H Restante do 1º e 2º Bimestre: 26 Aulas  (32%)C.H Res tante do 1º e 2º Bimestre: 26 Aulas  (32%)

Tópi c oTópi c o Uni d.Uni d. TemaTema ObjetivosObjetivos

Rec ur s o Di dá ti c oRec ur s o Di dá ti c o

Peda gógi c osPeda gógi c os

I ns tr umentoI ns tr umento

Ava l i a ç ã oAva l i a ç ã o PeríodoPeríodo

Ati vi da deAti vi da de

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ca rg aCa rg a

H o rá ri aH o rá ri a

0101 1º B

- Ambientação e apresenta-

ção da proposta ao novo

formato e revisão do

conteúdo

(Fechamento do 1º

Bimestre)

- Rememorar o conteúdo e

compreender os

fundamentos da Democracia

grega, da polí ca do período

antiga e medieval

- Web-aula;

- Slide PowerPoint

- Mapa mental;

- Resumo

temático

31/08 a

06/09/20

50 pontos

50 pontos

0606

horashoras

0202 2º B -  Filosofia Política

(Maquiavel; More e

Thomas Hobbes)

- Compreender o contexto

político da modernidade;

- Entender a construção do

Estado moderno ao

liberalismo

- Videoaula - Mapa mental;

- Questionário

07 a

13/09/20

50 pontos

50 pontos

0606

horashoras

0303 2º B

- O pensamento moderno

(o racionalismo);

- Os Direitos Humanos

- Compreender o

racionalismo de Descartes, o

empirismo de Hume e o

posi vismo de Augusto

Comte;

- Entender a Declaração dos

Direitos Humanos e seus

efeitos na sociedade

- Tele aula;

- Slide PowerPoint - Construção de

mapa mental

14 a

20/09/20 50 pontos 0606

horashoras

0404 2º B

-  O Anti rracional i smo:-  O Anti rracional i smo:  O

domínio da vontade com

Schopenhauer; a redução

da teologia à antropologia

com Feuerbach;

- Compreender os aspectos

do pensamento

contemporâneo;

- Entender os elementos da

ciência e o papel da Religião

no mundo contemporâneo

- Web-aula;

- Slide PowerPoint

- Sem A vidade

avaliativa

21 a

27/09/20
-

0606

horashoras

0505 2º B

- O princípio do

inconsciente a partir de

Freud (não razão) e a

vontade de poder a partir

- Compreender o

surgimento de novas

ciências e seu papel no

mundo contemporâneo

- Videoaula;

- Ficha de estudo;

- Textos/resumos

- Questionário

ava-liativo,

(Fechamen-to do

2º Bimestre)

28/09/20 50 pontos 0202

horashoras



da filosofia de Nietzsche

Patos, 25 de agosto de 2020.

  
Jos é Her c ul a no Fi l ho Jos é Her c ul a no Fi l ho 

Docente da Disciplina
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 20201.3.650.1D, Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, Matriz 158, 3º Período, Diurno 

CURSO: 650 - Técnico em Edificações Integrado - Patos (CAMPUS PATOS) 

COMPONENTE CURRICULAR: Física III 

PROFESSOR(A): Alan de Andrade Santos 

PERÍODO: 4 semanas e 1 dia: 31/08 

a 29/09 

CARGA HORÁRIA (32,5% a 

definir):  26 h/a 

 

 

TÓ

PI

CO 

UNIDADE 
(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO 

- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO PONTUAÇÃO 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO  
ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

Carga 

horária 

(h/a) 

1 1 Bimestre 
(finalizar) 

 Estática de sólidos Revisar os conteúdos vivenciados no primeiro 
bimestre. (Fim do primeiro bimestre) 

Texto escrito, exercícios 
e aula expositiva 
virtual.  

Lista de exercícios 
e questionário 
virtual 

31/08 a 

04/09 

100 

 

 6h/a 

2 2 Bimestre 
(Início) 

 Pressão Média Discutir e conhecer o conceito e 

aplicações de pressão média 

Texto escrito, exercícios 
e aula expositiva 
virtual. 

Lista de exercícios 
e questionário 
virtual 

07/09 a 

11/09 

 100 

 

6h/a 

3 2 Bimestre  Pressão atmosférica e 

pressão em líquidos 

Discutir e conhecer o conceito e 

aplicações de pressão atmosférica e 

pressão em líquidos 

Texto escrito, exercícios 
e aula expositiva 
virtual. 

Lista de exercícios 
e questionário 
virtual 

14/07 a 

18/07 

 100 6h/a 

4 2 Bimestre  Princípio de Pascal Discutir o princípio de Pascal e suas 

aplicações 

Texto escrito, exercícios 
e aula expositiva 
virtual. 

Lista de exercícios 
e questionário 
virtual 

21/09 a 

25/09 

100  6h/a 

5 2 Bimestre  
(término) 

 Empuxo e princípio 

de Arquimedes 

Discutir o conceito de Empuxo e as 

aplicações do princípio de 

Arquimedes 

Texto escrito, exercícios 
e aula expositiva 
virtual. 

Lista de exercícios  28/09 a 

29/09 

100 

 

 2h/a 

 

 

 

 

 

 

 

 





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS PATOS

PROJETO 22/2020 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPBPROJETO 22/2020 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPB

PLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI SPLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI S

DI SCI PLI NA - Ma temá ti c a  I I I  DI SCI PLI NA - Ma temá ti c a  I I I  

Turma:    3º ano

Período:

 de 31 /08 a
16/10/2020 = 8
semanasCurso: Técnico em Edificações Integrado

Componente Curricular:  Matemática III
Carga

Horária (% a

definir):

15h/a ministradas
presencialmente

45h/a em AENPs
Docente:   Lívia Pedro da Silva

Tópi c oTópi c o

Uni da deUni da de

(Bi mes tr e/(Bi mes tr e/

Semes tr e)Semes tr e)

TemaTema O bj eti vosO bj eti vos
Rec ur s osRec ur s os

Di dá ti c osDi dá ti c os

I ns tr umentoI ns tr umento

Ava l i a ç ã oAva l i a ç ã o
Per íodoPer íodo

Ati vi da deAti vi da de

I ndi vi dua lI ndi vi dua l

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ati vi da deAti vi da de

Col a bor a ti vaCol a bor a ti va

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ca r gaCa r ga

Hor á r i aHor á r i a

(h/a )(h/a )

1 1º Bimestre * Retomada

dos

conteúdos do

1º bimestre

referente à

Estatística

 * Retomar

os conteúdos

do 1º

bimestre

* Encerrar o

bimestre

*

Orientações

escritas

* Vídeos

* Livro

didático

* Livro

Digital

*

Questionário 31/08 a

04/09/2020

*

Questionário

100 pontos

6h/a

2 2º Bimestre * Distância

entre dois

pontos

* Ponto

médio de um

segmento de

reta

* Equação

Fundamental

da reta

*

Compreender

a noção

intuitiva de

ponto e reta

* Solucionar

problemas

envolvendo

ponto e reta

*

Orientações

escritas

* Vídeos

* Livro

didático

* Livro

Digital

*

Questionário 07/09 a

11/09/2020

*

Questionário

20 pontos

6h/a

3
2º Bimestre

* Equação

geral da reta

* Equação

reduzida da

reta

* Equações

paramétricas

da reta

*

Representar

qualquer reta

no plano

* Analizar

cada variável

da equação

em função de

um

parâmetro

real

*

Orientações

escritas

* Vídeos

* Livro

didático

* Livro

Digital

*

Questionário 14/09 a

18/09/2020

*

Questionário

20 pontos

6h/a

2º Bimestre * Distância * Calcular a * * *



4 entre ponto e

reta

* Área de um

triângulo

* Condição de

alinhamento

de três pontos

distância de

um ponto a

uma reta

* Obter a

equação de

um a reta por

meio de

determinante

Orientações

escritas

* Vídeos

* Livro

didático

* Livro

Digital

Questionário 21/09 a

25/09/2020

Questionário

20 pontos

6h/a

5 2º Bimestre *

Circunferência

* Equação

reduzida de

uma

circunferência

* Equação

geral  de uma

circunferência

*

Compreender

o conceito de

circunferência

e suas

equações

*

Orientações

escritas

* Vídeos

* Livro

didático

* Livro

Digital

*

Questionário
28/09 a

02/10/2020

*

Questionário

20 pontos

9h/a

6 2º Bimestre * Posições

relativas entre

um ponto e

uma

circunferência

* Posições

relativas entre

uma reta e

uma

circunferência

*

Compreender

as posições

relativas de

ponto e reta

na

circunferência

e sua

aplicabilidade

*

Orientações

escritas

* Vídeos

* Livro

didático

* Livro

Digital

*

Questionário

* Produção de

vídeo

05/10 a

09/10/2020

*

Questionário

20 pontos

* Produção de

vídeo

100 pontos

6h/a

7 2º Bimestre

* Retomada

de conteúdos

* Revisar os

conteúdos do

bimestre

*

Orientações

escritas

* Resolução

de

exercícios

* Lista de

exercícios
12/10 a

16/10/2020 * Lista de

exercícios

100 pontos

6h/a

Tópi c oTópi c o

Uni da deUni da de

(Bi mes tr e/(Bi mes tr e/

Semes tr e)Semes tr e)

TemaTema O bj eti vosO bj eti vos
Rec ur s osRec ur s os

Di dá ti c osDi dá ti c os

I ns tr umentoI ns tr umento

Ava l i a ç ã oAva l i a ç ã o
Per íodoPer íodo

Ati vi da deAti vi da de

I ndi vi dua lI ndi vi dua l

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ati vi da deAti vi da de

Col a bor a ti vaCol a bor a ti va

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ca r gaCa r ga

Hor á r i aHor á r i a

(h/a )(h/a )

* Planejamento de 2 Bimestres e 1 Semestre.

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de

Aprendizagem 

200 Pontos de atividades
individuais

100 pontos de atividades
colaborativas

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. (200 + 100)/3
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 3º Ano 
 
CURSO:  Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio (CAMPUS PATOS) 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia III 
 
PROFESSOR(A): João Paulo da Silva 

PERÍODO: 4 semanas e 2 dias (31/08/2020 a 
30/09/2020) 
CARGA HORÁRIA:  
CH TOTAL: 33,5h (100%) – 40 aulas 
CH CUMPRIDA: 10,05h (30%) -12 aulas 
CH RESTANTE: 23,45h (70%) – 28 aulas 

 
 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO - 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO PONTUAÇÃO 
ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO  
ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

Carga horária 
(h/a) 

1  
1º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
Sociologia do 
desenvolvimento 
(revisão). 

- Discutir a importância dos 
conceitos de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento  para análise 
do capitalismo; 

 
 - Debater as relações que são 
estabelecidas entre países e suas 
economias com base em 
diferentes posições de poder. 

- Apostilas explicativas, vídeos, imagens, 
gráficos; 
 - Google Classroom (método assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

 - Produção textual: O 
aluno deverá produzir um 
parágrafo (de no mínimo 
3 e no máximo 5 linhas) 
sobre uma questão 
proposta no fórum 
temático. 

 
31/08/2020  
       a 
06/09/2020 

  
-Fórum temático: 
Vamos exercitar nosso 
conhecimento 
sociológico? 

 
CH TOTAL: 6h 
-5h assíncronas 
-1h síncrona 
 

2  
1º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
Globalização. 

- Apresentar a reflexão sobre o 
conceito de globalização e suas 
definições possíveis; 
  
- Discutir as dinâmicas de 
integração e de fragmentação 
socioeconômicas, políticos e 
culturais no processo de 
globalização; 

  
- Analisar as consequências da 
globalização no século XXI. 

- Apostilas explicativas, vídeos, imagens, 
gráficos; 
 - Google Classroom (método assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

- Estudo de um conceito: 
O aluno deverá realizar a 
revisão e debater com 
seus colegas sobre  o 
conceito de globalização 
no fórum temático. 

 
07/09/2020 
        a 
13/09/2020 

  
-Fórum temático: 
Vamos exercitar nosso 
conhecimento 
sociológico? 
 
(50 pontos) 

 
CH TOTAL: 6h 
-5h assíncronas 
-1h síncrona 

3  
1º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
Sociedade de 
consumo. 

- Apresentar o desenvolvimento 
da sociedade de consumo ao 
longo do século XX; 
  
- Discutir a relação entre 
capitalismo e consumismo; 

  

- Debater a relação estabelecida 
entre os padrões de consumo, os 
consumidores e as campanhas 
publicitárias 

- Apostilas explicativas, vídeos, imagens, 
gráficos; 
 - Google Classroom (método assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

- Atividade de síntese: o 
aluno deverá fazer uma 
síntese de no máximo 5 
(cinco) linhas sobre as 
relações estabelecidas 
entre consumismo, 
consumidores e 
campanhas publicitárias 
proposta no fórum 
temático e debatê-las com 
os seus colegas. 

 
14/09/2020 
        a 
20/09/2020 

  
-Fórum temático: 
Vamos exercitar nosso 
conhecimento 
sociológico? 

 
CH TOTAL: 6h 
-5h assíncronas 
-1h síncrona 

4  
2º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
Sociedade e espaço 
urbano. 

- Apresentar as principais teorias 
sobre os fenômenos sociais que 
ocorrem no espaço urbano; 
 
 - Identificar os interesses e os 
agentes envolvidos na dinâmica 
social da cidade; 
  
- Desenvolver a história dos 

- Apostilas explicativas, vídeos, imagens, 
gráficos; 
 - Google Classroom (método assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

-  Estudo crítico: o aluno 
deverá discutir e 
problematizar com os 
seus colegas sobre uma 
questão que será proposta 
no fórum temático. 

 
21/09/2020 
        a 
27/09/2020 

  
-Fórum temático: 
Vamos exercitar nosso 
conhecimento 
sociológico? 
 
(50 pontos) 

 
CH TOTAL: 6h 
-5h assíncronas 
-1h síncrona 



processos de urbanização vividos 
pela humanidade 

5  
2º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
 

 
Conflitos urbanos. 

- Contextualizar os principais 
problemas urbanos que afetam 
atualmente o país e outras partes 
do mundo; 
  
- Caracterizar a cidade 
contemporânea como um espaço 
também de segregação 
socioespacial; 
  
- Avaliar os princípios que 
orientam a administração pública 
das cidades. 

- Apostilas explicativas, vídeos, imagens, 
gráficos; 
 - Google Classroom (método assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

- Simulado virtual sobre 
todos os temas abordados 
no semestre. 

 

 
28/09/2020 
       a 
30/10/2020 

 
Questionário 
composto por 10 
(dez) questões de 
múltipla escolha, 
referente ao 
conteúdo de todos 
os tópicos. 
 
(100 pontos) 

  
CH TOTAL: 4h 
-3h assíncronas 
-1h síncrona 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 100 pontos 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

- Atividade de Conclusão da disciplina 
100 pontos 

TOTAL DA PONTUAÇÃO SEMESTRAL  200 pontos 

 

Assinatura do Docente: 

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 


