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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES HÍBRIDAS E PRESENCIAIS 

 

TURMA: Química Subsequente ao Ensino Médio, 2° Período, Vespertino PERÍODO: 04/04 a 04/06/2022 

CURSO: Técnico em Química Subsequente ao Ensino Médio ATIVIDADE SÍNCRONA: Não se aplica HORÁRIO: - 

COMPONENTE CURRICULAR: Físico- Química ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Não se aplica HORÁRIO: - 

PROFESSOR(A): Sayonara Lira Pôrto CARGA HORÁRIA: 60h/a  

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PERÍODO ATIVIDADE INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

1 2022.1 1 Propriedades 
Coligativas- 

(Parte 1) 
 

Conceituar e calcular a 
Pressão de vapor da 
solução utilizando a Lei de 
Raoult. 
Compreender as 
propriedades coligativas: 
tonoscopia e ebulioscopia. 
Determinar a pressão de 
vapor pela Lei de Raoult. 
 Determinar a massa 
molecular de um soluto 
pelo método da 
ebulioscopia. 
 

Aula presencial 
(4h) 

 
Slides (PowerPoint) 

 
Google forms  

 
 
 

 
Sem atividade 

avaliativa 
 

 
04/04 a 
09/04 

- - 8 

2 2022.1 2 Propriedades 
Coligativas- 

(Parte 2) 
 

Compreender as 
propriedades coligativas: 
crioscopia e osmometria 
em um solvente puro e em 
solução;  

Aula presencial 
(4h) 

 
Slides (PowerPoint) 

 
Google Forms 

 
Sem atividade 

avaliativa 
 

 
11/04 a 
16/04 

- - 8 
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Determinar a massa 
molecular de um soluto 
pelo método da 
crioscopia. 
Determinar a pressão 
Osmótica de uma solução 

 
 
 

3 2022.1 3 Cinética Química 
  

Conceituar e calcular a 
velocidade média e 
instantânea de uma reação; 
Conhecer os fatores que 
afetam a velocidade de uma 
reação,  
Saber determinar a equação 
da velocidade, a constante 
de velocidade. 
 Identificar a ordem de uma 
reação química. 
Saber identificar a  
molecularidade de uma 
reação.  

Aula presencial  
(2h) 

 
Slides 

 
Vídeo 

https://www.youtub
e.com/watch?v=29vK

fsIqRCA&t=149s 
 
 

 
 

Atividade avaliativa 
presencial 

(2h) 
 

(Serão abordados os 
temas dos tópicos 1 e 

2) 
 

 
18/04 a 
23/04 

100 - 8 

4 
 

 

2022.1 4 Equilíbrio Químico 
(Parte 1) 

Compreender a 
reversibilidade de uma 
reação e seu estado de 

equilíbrio; 
Saber identificar o tipo de 

equilíbrio químico; 
Saber calcular a constante 
de equilíbrio em termos de 
concentração molar e em 
termos da pressão parcial; 
Entender o Princípio de Le 

Chatelier. 

Aula presencial  
(2h) 

 
Slides 

 
Google Forms 

 
 

Prática 02 

 
Sem atividade 

avaliativa 
 

 
25/04 a 
30/04 

- - 8 

 5   
 

2022.1 5 Medidas de pH e 
pOH 

Saber classificar as espécies 
químicas em ácidos e bases 

 
Aula presencial  

Sem atividade 
avaliativa 

02/05 a 
07/05 

- - 8 
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Saber calcular o pH e o pOH 
e as concentrações de íons 
presentes em uma solução. 
Compreender uma solução 

tampão. 
 
 
 

(2h) 
 

Slides 
 
 

Vídeo 
 

Prática 02 

 
 
 

 

 

6 2022.1 6 Termodinâmica Aprender a identificar um 
sistema, uma vizinhança e 
uma fronteira; 
Compreender a Primeira Lei 
da Termodinâmica; 
Saber identificar uma 
equação termoquímica; 
Conhecer os principais tipos 
de calores de reação; 
Identificar os fatores que 
alteram o valor da variação 
de entalpia; 
 Identificar os fatores que 
alteram o valor da variação 
de entalpia; 
Saber calcular a variação de 
entalpia a partir da Lei de 
Hess e das energias de 
ligação. 

 
Aula presencial 

(2h) 
 

Slides (PowerPoint) 
 

Google forms  
 

 

 
 

Atividade avaliativa 
presencial 

(2h) 
 

(Serão abordados os 
temas dos tópicos 3, 

4 e 5) 
 

 
09/05 a 
14/05 

100 - 8 

7 2022.1 7 Gás Ideal  Compreender o 
comportamento do gás 

ideal. 
 Compreender a   

Teoria cinética molecular 
para o gás ideal.  

Diferenciar graficamente os 
processos  

 
Aula presencial 

(4h) 
 

Slides (PowerPoint) 
 

Google forms  
 

 
Sem atividade 

avaliativa 
 

 
16/05 a 
21/05 

- - 6 
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Isotérmicos, isocóricos e 
isobáricos. 

  Utilizar a equação do gás 
ideal e a lei da 
combinação dos gases nas 
resoluções dos exercícios. 
 

 

 

8 2022.1 8 Eletroquímica Compreender os 
processos eletroquímicos 
Ser capaz de identificar a 
previsão da 
espontaneidade das 
reações a partir dos 
potenciais de eletrodo. 
Compreender o 
funcionamento de uma 
pilha através da pilha de 
Daniel. 

 

 
Aula presencial 

(2h) 
 

Slides (PowerPoint) 
 

Google forms  
 
 

 
Atividade avaliativa 

presencial 
(2h) 

 
Serão abordados os 

temas dos tópicos 6 e 
7) 
 

23/05 a 
28/05 

100 - 6 

- - - Prova Final - Avaliação presencial - 30/05 a 
04/06 

100 - 0 

  

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

 100 

Nota da disciplina (média semestral): 

A nota final (média) da disciplina, será o resultado da média aritmética das três atividade avaliativas, desconsiderando a menor nota. 
A composição da nota semestral dar-se-á da seguinte forma: 
Média semestral = Somatório de duas avaliações / 2 

O aluno que obtiver média semestral ≥ 40 e < 70, terá o direito de fazer a avaliação final 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES HÍBRIDAS E PRESENCIAIS 

TURMA: 2º Período – Manhã PERÍODO: 04/04/2022 à 18/06/2022 

CURSO: Curso Técnico em Química Subsequente ao Ensino Médio ATIVIDADE SÍNCRONA: Não se aplica HORÁRIO:  

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica I ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Não se aplica HORÁRIO:  

PROFESSOR(A): Manoel Barbosa Dantas CARGA HORÁRIA (% a definir): 80 h/a 

 

 
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 2022.1 
 

1 Introdução à 
química analítica e 
métodos da análise 
qualitativa: análise 
qualitativa por via 
seca e úmida 
 

• Conceituar química analítica e 
compreender a sua 
importância. 
 

• Entender a diferença entre 
Química Analítica Qualitativa 
e Quantitativa. 

 

• Compreender a importância 
dos métodos da análise 
qualitativa na vida prático-
profissional. 

• Classificar e compreender os 

ensaios na chama (via seca) e 

os ensaios por via úmida para 

identificação de cátions e 

ânions. 

• Aplicar os conhecimentos 
estudados na área específica 
de Química Analítica 

1- Aula presencial (4 h/a). 
 
2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura dos slides do 
PowerPoint – arquivo 
disponibilizado em pdf. 

 
 

 

Questionário 
utilizando a 
ferramenta 
Google 
Formulários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04/04/2022 
à 

09/04/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 8 h/a 
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Qualitativa.  

2 2022.1 
 

2 Aula Prática nº 01: 
Análise dos cátions 
do grupo I (reações 
por via úmida) 
 

• Separar e identificar os 
principais cátions e ânions 
utilizando os métodos de 
análise qualitativa. 
 

• Identificar e separar os 
cátions do grupo I através de 
reações de precipitação e 
solubilização. 
 

• Escrever algumas reações 
químicas para entender a 
marcha analítica dos cátions e 
ânions. 
 

• Desenvolver e aplicar os 
conceitos teóricos sobre o 
comportamento de cátions e 
ânions em solução. 
 

• Desenvolver a capacidade de 
observar e coletar dados 
experimentais, 
correlacionando-os com os 
fundamentos teóricos. 
 

• Manusear corretamente 
vidrarias e equipamentos de 
laboratório para melhor 
formação profissional. 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 
2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura dos slides do 
PowerPoint – arquivo 
disponibilizado em pdf. 
 
4- Leitura do roteiro aula 
prática nº 01. 

Questionário pós-

prática utilizando 

as ferramentas 

Google 

Documentos ou 

Google 

Formulários. 

 

11/04/2022 
à 

16/04/2022 
 

- - 8 h/a 

3 2022.1 
 

3 Erros e tratamentos 
dos dados analíticos 
– Parte I 

• Expressar corretamente os 

algarismos significativos em 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 
2- Leitura de capítulo de 

Questionário 

utilizando as 

ferramentas 

18/04/2022 
à 

23/04/2022 
 

- - 8 h/a 
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uma análise química. 

• Conhecer e aplicar as regras 
para arredondamento de um 
determinado número. 
 

• Identificar e distinguir os 
erros em uma análise 
química. 
 

• Compreender os aspectos a 
serem considerados numa 
medida. 
 

• Entender o princípio de 
precisão e exatidão de uma 
medida e da média; 
 

• Compreender a importância 
da teoria dos erros através do 
processo estatístico no 
tratamento de dados 
analíticos. 

livro didático.  
 
3- Leitura dos slides do 
PowerPoint – arquivo 
disponibilizado em pdf. 
 

Google 

Documentos ou 

Google 

Formulários. 

 

Exercícios 

individuais. 

 

4 2022.1 
 

4 Erros e tratamentos 
dos dados analíticos 
– Parte II 

• Conhecer os tipos de testes 
de significância e sua 
importância. 
 

• Tratar estatisticamente e 
interpretar os resultados 
analíticos obtidos a partir das 
análises quantitativas 
realizadas. 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 
2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura dos slides do 
PowerPoint – arquivo 
disponibilizado em pdf. 
 

4- Videoaula com resolução 
de exercícios. 

Questionário 

utilizando as 

ferramentas 

Google 

Documentos ou 

Google 

Formulários. 

 

Exercícios 

individuais. 

25/04/2022 
à 

30/04/2022 
 

- - 8 h/a 
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5 2022.1 
 

5 Métodos clássicos 

de análise 

quantitativa: 

análise gravimétrica 

• Classificar e compreender os 

métodos gravimétricos. 

• Realizar análises 

gravimétricas de acordo com 

a situação problema. 

• Utilizar as metodologias 

próprias nas análises 

quantitativas, 

compreendendo as técnicas 

adotadas, interpretando e 

analisando criticamente os 

resultados.  

• Identificar e aplicar os 

fundamentos teóricos e 

práticos da Análise Química 

Quantitativa Clássica. 

• Determinar cálculos 

gravimétricos. 

• Interpretar os resultados e 

compará-los com as 

legislações vigentes, 

permitindo a atuação em sua 

área de competência. 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 
2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura dos slides do 
PowerPoint – arquivo 
disponibilizado em pdf. 
 

 

1ª Avaliação do 

ensino-

aprendizagem - 

prova escrita 

teórica 

envolvendo os 

temas abordados 

nos tópicos 1, 2, 3 

e 4.  

Lista de 

exercícios. 

 

 

02/05/2022 
à 

07/05/2022 
 

100 - 8 h/a 

6 2022.1 
 

6 Aula Prática nº 02: 

Determinação de 

• Determinar água de 

cristalização no cloreto de 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 

Questionário pós-

prática. 

09/05/2022 
à 

- - 8 h/a 
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água de 

cristalização no 

cloreto de bário 

dihidratado 

(BaCl2.2H2O) 

bário dihidratado 

(BaCl2.2H2O) através da 

gravimetria por volatilização 

(método indireto). 

• Desenvolver a capacidade de 

observar e coletar dados 

experimentais, 

correlacionando-os com os 

fundamentos teóricos. 

• Escrever as equações 

correspondentes aos 

experimentos para fortalecer 

o domínio do tema. 

• Interpretar os resultados e 
compará-los com as 
legislações vigentes, 
permitindo a atuação em sua 
área de competência. 

2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura dos slides do 
PowerPoint – arquivo 
disponibilizado em pdf. 
 

4- Leitura do roteiro aula 

prática nº 02. 

 

 14/05/2022 

7 2022.1 
 

7 Cálculo referente a 
determinação de 
água de 
cristalização no 
cloreto de bário 
dihidratado 
(BaCl2.2H2O) 

 

• Realizar o cálculo referente a 

determinação de água de 

cristalização no cloreto de 

bário dihidratado. 

• Escrever as equações 

correspondentes aos 

experimentos para fortalecer 

o domínio do tema. 

• Interpretar os resultados e 
compará-los com as 
legislações vigentes, 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 

2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Resolução de exercícios. 

2ª Avaliação do 

ensino-

aprendizagem - 

prova escrita 

teórica 

envolvendo os 

temas 

abordados nos  

tópicos 5, 6 e 7. 

 

Questionário pós-

prática. 

16/05/2022 
à 

21/05/2022 
 

100 - 8 h/a 
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permitindo a atuação em sua 
área de competência. 

 

 

8 2022.1 
 

8 Métodos clássicos 

de análise 

quantitativa: 

volumetria de 

neutralização, 

volumetria de 

precipitação, 

volumetria de 

complexação e 

volumetria de 

oxidação-redução 

• Classificar e compreender os 

métodos volumétricos. 

• Realizar análises volumétricas 

de acordo com a situação 

problema. 

• Introduzir as diferentes 

técnicas empregadas na 

análise quantitativa bem 

como identificar a eficiência 

de cada uma delas no 

processo de amostragem. 

• Identificar e aplicar os 

fundamentos teóricos e 

práticos da Análise Química 

Quantitativa Clássica. 

• Conhecer os principais 

indicadores empregados nos 

métodos volumétricos 

clássicos. 

• Analisar, quantitativamente, 

espécies químicas em vários 

sistemas, usando os métodos 

clássicos de análise. 

• Conhecer as técnicas de 

amostragem, importância e 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 
2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura dos slides do 
PowerPoint – arquivo 
disponibilizado em pdf. 
 

Questionário 

utilizando as 

ferramentas 

Google 

Documentos ou 

Google 

Formulários. 

 

 

23/05/2022 
à 

28/05/2022 
 

- - 6 h/a 
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preparo de amostras reais 

para as análises quantitativas. 

• Escrever as equações 

correspondentes aos 

experimentos para fortalecer 

o domínio do tema. 

• Efetuar cálculos volumétricos. 

• Analisar e interpretar os 
resultados de uma análise 
química clássica com as 
legislações vigentes, 
permitindo a atuação em sua 
área de competência. 

9 2022.1 
 

9 Preparação e 

padronização da 

solução de 

hidróxido de sódio 

(NaOH) (pré-

laboratório) 

 

• Efetuar cálculos prévios da 

quantidade de reagente 

sólido necessário para o 

preparo de solução com 

concentração pré-

estabelecida. 

• Efetuar cálculos prévios da 
preparação e padronização 
da solução de hidróxido de 
sódio. 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 

2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura dos slides do 
PowerPoint – arquivo 
disponibilizado em pdf. 
 

4- Leitura do roteiro aula 

prática nº 03. 

 

Lista de 

exercícios. 

 

30/05/2022 
à 

04/06/2022 
 

- - 6 h/a 

10 2022.1 
 

10 Aula Prática nº 03: 
Preparação e 
padronização da 
solução de 
hidróxido de sódio 
(NaOH) 

• Preparar uma solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) 

0,1000 mol L-1, bem como, 

padronizá-la através da 

técnica titulométrica, 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 

2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura do roteiro aula 

Questionário pós-

prática. 

 

06/06/2022 
à 

11/06/2022 
 

- - 6 h/a 
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 utilizando biftalato de 

potássio como padrão 

primário, a fim de verificar a 

concentração real da mesma. 

• Determinar a concentração 
de uma solução através da 
técnica titulométrica. 

• Demonstrar o processo de 
padronização de soluções e 
sua importância na análise 
química. 

• Manusear corretamente 
vidrarias e equipamentos de 
laboratório para melhorar a 
formação profissional. 

prática nº 03. 

 

11 2022.1 
 

11 Aula Prática nº 04: 
Determinação de 
ácido acético em 
vinagre (volumetria 
de neutralização – 
ácido fraco e base 
forte) 

 

• Determinar quantos gramas 
de ácido acético existem em 
100 mL de vinagre utilizando 
a volumetria de neutralização 
- ácido fraco e base forte. 

• Verificar se o teor de ácido 
acético no vinagre está em 
conformidade com a 
Legislação Brasileira. 

• Manusear corretamente 

vidrarias e equipamentos de 

laboratório para melhorar a 

formação profissional. 

1- Aula presencial (4 h/a). 

 

2- Leitura de capítulo de 
livro didático.  
 
3- Leitura do roteiro aula 

prática nº 04. 

 

3ª Avaliação do 

ensino-

aprendizagem - 

prova escrita 

teórica 

envolvendo os 

temas 

abordados nos  

tópicos 8, 9, 10 e 

11. 

 

Questionário pós-

prática utilizando 

a ferramenta 

Google 

13/06/2022 
à 

18/06/2022 

 

 

100 - 6 h/a 
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Documentos. 

 

 2022.1 
 

0 Reposição • Reposição das atividades 

(todos os temas abordados nos 

tópicos de 1 a 11). 

- Avaliação do 

ensino-

aprendizagem - 

prova escrita 

teórica 

envolvendo os 

temas abordados 

nos tópicos 1 a 

11. 

 

13/06/2022 
à 

18/06/2022 

 

 

100 - 0 h/a 

12 2022.1 
 

0 Avaliação Final 
 

• Recuperar reconhecimentos 
para suprir as deficiências do 
ensino-aprendizagem dentro 
das atividades realizadas nos 
tópicos de 1 a 11. 

- Avaliação do 
ensino-
aprendizagem - 
prova escrita 
teórica 
envolvendo os 
temas 
abordados nos  
tópicos 1 a 11. 
 

20/06/2022 
à 

25/06/2022 
 

100 - 0 h/a 

           

 

 * Planejamento de 1 semestre. 
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O cálculo para obtenção da média da disciplina ocorre da seguinte maneira: 

 
Avaliação 1 (A1): Todos os temas abordados nos tópicos 1, 2, 3 e 4 = 100 pontos 
Avaliação 2 (A2): Todos os temas abordados nos tópicos 5, 6 e 7 = 100 pontos 
Avaliação 3 (A3): Todos os temas abordados nos tópicos 8, 9, 10 e 11 = 100 pontos 
 
Média da disciplina: A1 + A2 + A3 / 3 = 100 pontos 
 
Reposição Avaliação 1 = 100 pontos 
Reposição Avaliação 2 = 100 pontos 
Reposição Avaliação 3 = 100 pontos 

 
Avaliação Final = 100 pontos 
 
Terá direito a prova final o aluno que obtiver média maior ou igual a 40 (quarenta) pontos e menor que 70 (setenta) pontos. 

Pontos 

 

 

 

 

 

100 pontos por avaliação 

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

 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES HÍBRIDAS E PRESENCIAIS 

 

TURMA: Química Subsequente ao Ensino Médio, 2° Período PERÍODO:  04/04 a 14/05/2022 

CURSO: Técnico em Química Subsequente ao Ensino Médio ATIVIDADE SÍNCRONA: Não Aplicável  HORÁRIO:  Segunda-feira 07:00  às 08:40 

COMPONENTE CURRICULAR: Seminários I ATENDIMENTO AOS DISCENTES:          Não Aplicável 

PROFESSOR(A): 
André Luiz Queiroga Reis 

CARGA HORÁRIA:  20h/a 

 

TÓPI

CO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE

) 

AULA/ 

PROFESS

OR 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍOD

O 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABOR

ATIVA/ 

PONTUAÇ

ÃO 

CARGA - 

HORÁRI

A (h/a) 

1 2022.1 
 
 

1 
 
 

Ciência e método 
 

Compreender os 
conceitos de 

ciência e 
método e os 

diversos 
tipos de 

conhecimento 
 

Aula presencial 
 

Slides 
 

Material teórico em PDF 
Nota Técnica 

01/2019 DG-CB 

- 
04/04 a 
09/04 

- - 4h/a 

2 2022.1 
 
 

2 
 
 

Orientações para 
elaboração e 

apresentação de 
seminários. 

Modalidades de 
TCC 

IFPB/Campus 
Cabedelo. 

constitutivos de um 
projeto de 

 Implementar e 
elaborar um 
seminário. 

 Conhecer os 
tipos de 

trabalhos de 
conclusão de 
curso aceitos 

pelo IFPB 
Campus 

Aula presencial 
 

Slides 
 

Material teórico em PDF 
ABNT NBR 14724 – 

Apresentação de 
trabalhos acadêmicos 

Elaboração de um 
pré-projeto de TCC 
– Elementos Pré-

textuais e Textuais 
(Introdução e 

referencial teórico) 
11/04 a 
16/04 

 
- 

100 (N1) 4h/a 
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Extensão. Cabedelo. 
 

3 2022.1 3 
 
 

Normas para 
elaboração de TCC: 

Resumo 
Normas para 

elaboração de TCC: 
Monografia 

 

 Conhecer os 
tipos de 

resumo e 
características 
gerais. (ABNT 

NBR 
6028/2003 – 

Resumo) 
 Aprender a 
elaborar 

um resumo de 
acordo com 
a norma da 

ABNT. 
Conhecer a 
estrutura de 

uma monografia. 
 Conhecer a 

estruturação e 
formatação 

cada os 
elementos de 

uma 
monografia 
segundo as 
normas da 

ABNT. 
 

Aula presencial 
 

Slides 
 

Material teórico em PDF 
ABNT NBR 

15287/2011 – Projeto 
de pesquisa 
ABNT NBR 

 

 
18/04 
23/04 

- - 4h/a 

4 2022.1 4 
 
 

Normas para 
elaboração de TCC: 
Projeto de pesquisa 

Normas para 
citações e 
referências 

 

Compreender a 
estruturação e 

formatação 
de um projeto de 

pesquisa. 
Aprender a fazer 

citações 
e elaborar 

referências em 
trabalhos 

acadêmicos. 

Aula presencial 
 

Slides 
 

Material teórico em PDF 
10520/2002 – 

Citações. ABNT NBR 

Elaboração de 

um pré-projeto 

de TCC – 

Elementos Pré-

textuais e  

textuais 

(Metodologia, 

resultados 

25/04 a 
30/04 

 
 

- 100(N2) 4h/a 
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 esperados) 

5   Elaboração de 
relatório técnico 
e/ou cientifico 
Elaboração de 

laudo 
técnico 

Saber elaborar 
um 

relatório técnico 
e/ou 

científico 
Saber elaborar 

um 
laudo técnico 

Aula presencial 
 

Slides 
 

Material teórico em PDF. 
Relatórios e Laudos 

técnicos 

Atividade 2.2 - 
Elaboração de um 
relatório técnico de 
análise já realizada 

em outras 
disciplinas 

Criação de um 
laudo 

técnico de 
uma 

análise já 
realizada 
em outras 
disciplinas. 

02/05 a 
07/05 

 100(N3) 4h/a 

6 2022.1 4 
 
 

Prova Final 2022.1  
 

09/05 a 
14/05 

100 (PF)   

 * Planejamento de 1 semestre. 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 
As avaliações serão categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 
- Atividades Colaborativas: Σ até 300 pontos, dos quais: 
• Nota 1 (N1): Σ até 100 pontos 
(Somatório das atividades colaborativas do tópico 1 e 2) 
• Nota 2 (N2): Σ até 100 pontos 
(Somatório das atividades colaborativas dos tópicos 3 e 4) 
• Nota 3 (N3): Σ até 100 pontos 
(Somatório das atividades colaborativas do tópico  5) 
 
O cálculo para a obtenção da média das atividades colaborativas será feito da seguinte maneira: 
Média das Atividades colaborativas = (N1 + N2 + N3 / 3 até 100 
Exemplo: Média = 300 pontos (somatório de N1, N2 e N3) / 3 (número de notas do semestre) = até 100 
Prova final: Aos alunos que desenvolveram as atividades, mas que não obtiveram a média igual ou acima de 70 no semestre, poderão fazer a prova final de maneira individual, com valor 
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máximo de 100 pontos. 
A média final será calculada da seguinte forma: 
MF = (6*Média Semestral + 4*Avaliação Final) /10 
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final ≥ 50 
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