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ATIVIDADE 
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CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 Sistema digestório e nutrição 
 - Apresentação da disciplina e 
revisar sobre a fisiologia do 
sistema digestório e a nutrição 

Webaula e mapas 
conceituais Mini teste  26/08 10  1h/a 

2 1 2 Sistema respiratório e excretor 
 - Apresentar os componentes 
e a fisiologia dos sistemas 
respiratório e urinário 

Vídeoaula e 
mapas conceituais Teste 02/09 a 09/09 15  1h/a 

3 1 3 Sistema circulatório 

 - Conhecer os componentes 
básicos do sistema circulatório 
e o papel de cada um deles no 
organismo humano. 

Webaula Fórum 09/09   20 1h/a 

4 1 4 Sistema nervoso 

 - Descrever o sistema nervoso 
e seu papel na integração de 
diferentes partes do corpo e 
funções orgânicas. 

Vídeoaula Atividade 16/09 a 23/09 15  1h/a 

5 1 5 Sistema endócrino 

- Apresentar os componentes 
básicos do sistema endócrino e o 

papel de cada um deles no 
organismo humano. 

AVA Pesquisa e fórum 23/09 a 30/09  40 1h/a 

6 2 6 
 - Introdução ao estudo da Genética; 

1a Lei de Mendel 
 

- Identificar as idéias da genética 
moderna; 

- Descrever os mecanismos de 
transmissão dos caracteres de 
uma espécie, passados de uma 

geração para outra. 
 

Webaula Atividade 30/09 a 07/10 20  1h/a 

7 2 7 2a Lei de Mendel 

 - Compreender como os 
genes localizados em 

cromossomos não homólogos 
se separam 

independentemente na 
formação dos gametas. 

 

Videoaula Atividade  07/10 a 14/10 Não se aplica 10 1h/a 

8 2 8 
Genética pós-Mendel. Determinação do sexo 

e influência na herança (determinação do 
sexo em seres humanos, padrões de herança 

Caracterizar herança ligada ao 
sexo, holândrica e herança 

autossômica quanto à localização 
Webaula (Meet) Teste 14.10 20 Não se aplica 1h/a 



de genes, aconselhamento genético). cromossônica do gene e o seu 
modo de distribuição em machos e 

fêmeas. 

9 2 9 
Herança influenciada pelo sexo e limitadas 

ao sexo. Alterações nos cromossomos 
sexuais. 

- Entender e aplicar os 
conhecimentos relativos à herança 

de genes localizados 
em cromossomos sexuais; 

- Conhecer os tipos de síndromes 
que ocorrem por alterações nos 

cromossomos; 
- Conhecer alguns tipos de 
doenças hereditárias e os seus 
sintomas: 

Video aulas Teste 21.10 20 Não se aplica 1h/a 

10 2 10 
Biotecnologia: ação gênica e melhoramento 

genético. 
 

- Compreender a evolução histórica 
da construção dos conhecimentos 

biotecnológicos; 
- Identificar algumas técnicas de 

manipulação genética e os 
resultados 

decorrentes de sua aplicação ou 
utilização. 

Video aulas 
Podcast e 

reportagens 
Teste 04.11 a 11.11 10 Não se aplica 1h/a 

11 2 11 

As aplicações da genética molecular: análise 
de DNA; diagnóstico e tratamento de 
doenças genéticas; sequenciamento de 
genomas; organismos geneticamente 

modificados. 

- Apresentar as tecnologias de 
manipulação do material 
genético, contextualizando suas 
aplicações. 

Video aulas 
Podcast e 

reportagens 
Não se aplica 11.11 a 18.11 Não se aplica Não se aplica 2h/a 

12 2 12 Ecologia: o campo de estudo da ecologia; 
Cadeias e teias alimentares. 

- Definir os termos ecossistema e 
habitat, mencionando as principais 

classes de organismos que se 
encontram em praticamente todos 

os ecossistemas. 
ü - Distinguir produtores, 

consumidores e decompositores 
e descrever o papel funcional 

nas cadeias alimentares. 

Pesquisa e Forum Teste 18.11  20 Não se aplica 1h/a 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos  
1º Bimestre = 100 pontos 
2º Bimestre = 100 pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
Nota Final = AI + AC = ∑ até 100 pontos. 

Assinatura do Docente:  

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

 
 
 
 
 
 

Lucelia
Caixa de texto
Sousa -PB 18 de agosto de 2020.
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