
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 3 SEMESTRE DE ENGENHARIA CIVIL 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 67 H/A 

PROFESSOR(A): ANA CRISTINA CLAUDINO DE MELO 
 

 

 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUME

NTO DE 

AVALIAÇÃ

O 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º SEMESTRE 1 

Boas vindas e 

Revisão do 

conteúdo 

Apresentação da 

disciplina, introdução ao 

desenho em CAD. 

Vídeos, Desenhos, 

Apostila. 

Fórum  

(não 

avaliativo) 

01/02 a 

07/02 
10 0 7 

2 1º SEMESTRE 2 

Comandos de 

desenho 

(visualização, 

zoom) 

Apresentação de 

comandos gerais, 

template do autocad 

Vídeos, Desenhos, 

Apostila. 
Tarefa 

08/02 a 

14/02 
20 x 7 

3 1º SEMESTRE 3 

Comandos de 

desenho e 

modificação  

Comandos de desenho 

apresentar a aplicação de 

cada um.  

Desenhos, Apostila. Exercício 
15/02 a 

21/02 
10 x 7 

4 1º SEMESTRE 4 

Aplicação de 

comandos em 

exercício pratico 

de projeto 

residencial 

Comandos de desenho e 

modificação aplicados 

em projeto residencial, 

Planta Baixa. 

Vídeos, Desenhos. Exercício 
22/02 a 

28/02 
10 x 7 

5 1º SEMESTRE 5 

Aplicação de 

comandos 

inserção de 

portas, e blocos 

em exercício 

pratico de 

projeto 

residencial 

Comandos de blocos, 

hachuras aplicados em 

projeto residencial, 

Planta Baixa. 

Vídeos, Desenhos, 

Apostila. 
Exercício 

01/03 a 

07/03 
10 x 7 

6 1º SEMESTRE 6 

Aplicação de 

comandos 

cotagem e texto 

em exercício 

pratico de 

projeto 

residencial.  

Comandos de cotagem e 

texto aplicados em 

projeto residencial, 

Planta de coberta, cortes 

e fachadas. 

Vídeos, Desenhos, 

Apostila. 
Exercício 

08/03 a 

14/03 
10 x 7 

7 1º SEMESTRE 7 

Comando layer 

no projeto 

desenvolvido 

Aplicação de comandos 

layer  em exercício 

pratico de projeto 

residencial, plantas, 

cortes e fachadas. 

Vídeos, Desenhos, 

Apostila. 
Exercício  

15/03 a 

21/03 
10 x 7 

8 1º SEMESTRE 8 

Comandos 

layout e 

plotagem 

Formas de plotagem, 

como escolher escala  e 

inserir na prancha. 

Vídeos, Desenhos, 

Apostila. 
Questionário 

22/03 a 

28/03 
x x 7 

9 1º SEMESTRE 9 

Finalização do 

projeto, 

utilização de 

comandos gerais 

Finalização das pranchas 

de desenho para a 

conclusão do projeto.   

Vídeos e desenhos. 
Conclusão de 

projeto  

29/03 a 

04/04 
20 x 7 

10 1º SEMESTRE 10 
Conclusão da 

disciplina 
Conclusão da disciplina 

Conclusão da 

disciplina 

Fórum não 

avaliativo da 

disciplina 

05/04 a 

10/04 
x x 4 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

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

Pontos: 100 (somatório da pontuação das atividades semanais) 

 

 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: Patos, 25 de fevereiro de 2021 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENT DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Turma: P3 (diurno) 

Curso: Engenharia Civil 

Componente Curricular: Relações Humanas no Trabalho 

Professor: Erygeanny Lira 

 

PERÍODO: 2020.2 - 07 Semanas para concluir a Disciplina 
 

 

C.H Total (Semestral): 40 h/a (100%) 

Carga Horária: 40 h/a (100%) 
 
 

 

Tópico 
 

Unid. 
 

Tema 
 

Objetivos 
Recurso Didático 

Pedagógicos 
Instrumento  

Avaliação 

 

Período 
Atividade 

Pontuação 
Carga 

Horária 

 
 
 

01 

 
 
 

2º Sem. 

 
 
A sociedade e as relações 

de trabalho 
 

 
- Definir relações humanas no 
trabalho; 
- Entender a relação entre a 
sociedade e o mundo do 
trabalho; 
- Compreender a importância das 
relações humanas no trabalho e 
no contexto social mais amplo. 

 

- Apostilas 

explicativas, vídeos, 

imagens, gráficos, 

slides; 

 

 

- Produção 

textual: O aluno 

deverá produzir 

um parágrafo (de 

no mínimo 3 e no 

máximo 5 linhas) 

sobre a questão 

proposta no 

fórum temático. 

 

03/05 
a 

09/05/2021 

 

Fórum 
temático 

(sem 
pontuação). 

 
C.H Total: 

06h 

 

5h 

assíncronas 

  

1h síncrona 

 

 
02 

 

 
2º Sem. 

 
 

O Homem, a sua 
complexidade e a 

diversidade 

 
- Definir cultura; 
- Estabelecer a relação entre o 
homem, a cultura e a 
diversidade cultural; 
- Apreender a importância das 
relações culturais no ambiente 
de trabalho. 

 

- Apostilas 

explicativas, vídeos, 

imagens, gráficos, 

slides; 

 

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

 

10/05 
a 

16/05/2021 

 

Fórum 

temático 

(50 pontos). 

 

C.H Total: 

06h 

 

5h 

assíncronas 

  

1h síncrona 

 
03 

 
2º Sem. 

 
O Homem e os grupos 

sociais 

- Definir indivíduo e grupo; 
- Compreender a importância 
do grupo; 
- Aprender a trabalhar em 
grupo; 
- Diferenciar grupo e equipe. 

 

- Apostilas 

explicativas, vídeos, 

imagens, gráficos, 

slides; 

 

 
- Resumo 
temático: O aluno 
deverá produzir 
um resumo sobre 
o tema proposto 
no fórum 
temático. 

 
17/05 

a 
23/05/2021 

Fórum 

temático 

(sem 
pontuação). 

C.H Total: 

06h 

 

5h 

assíncronas 

  

1h síncrona 
 

 

 
 

 
      

 

 



 
 

04 

 
 

2º Sem. 

 
 

A comunicação nas 
relações de trabalho 

- Entender a imporência da 
comunicação nas relações de 
trabalho; 
- Distinguir os fatores 
individuais e sociais da 
comunicação; 
- Apreender as bases dos 
sistemas de comunicação. 

 

- Apostilas 

explicativas, vídeos, 

imagens, gráficos, 

slides; 

 

- Produção 

textual: 

O aluno deverá 

produzir um 

parágrafo (de no 

mínimo 3 e no 

máximo 5 linhas) 

sobre a questão 

proposta no 

fórum temático. 

 

24/05 
a 

30/05/2021 

Fórum 

temático 

(sem 
pontuação). 

 
 

C.H Total: 

06h 

 

5h 

assíncronas 

  

1h síncrona 

 

 
 

05 

 

 
 

2º Sem. 

 
 
Liderança nas relações de 

trabalho 

- Identificar as funções da 
liderança; 
- Distinguir os estilos de 
liderança; 
- Compreender os fatores que 
afetam o impacto da liderança; 
- Entender o que é sucesso na 
liderança. 

 

- Apostilas 

explicativas, vídeos, 

imagens, gráficos, 

slides; 

 

 
- Estudo de um 
conceito: O aluno 
deverá realizar a 
leitura do 
material da 
unidade e 
debater com seus 
colegas sobre o 
conceito de 
liderança no 
fórum temático. 

 
31/05 

a 
06/06/2021 

 

Fórum 

temático  

(50 pontos). 

 

 
C.H Total: 

06h 

 

5h 

assíncronas 

  

1h síncrona 

 
06 

 
2º Sem. 

 

 
Ética e Moral nas 

relações de trabalho 

- Conhecer as principais teorias 
sobre ética e moral no Ocidente 
contemporâneo; 
- Entender ética e 
responsabilidade na atualidade; 
- Compreender a relação entre 
ética e postura profissional. 

 

- Apostilas 

explicativas, vídeos, 

imagens, gráficos, 

slides; 

 

 
- Resumo 
temático: O aluno 
deverá produzir 
um resumo sobre 
o tema proposto 
no fórum 
temático. 

 
07/06 

a 
13/06/2021 

 

 
Fórum 

temático. 

(sem 
pontuação) 

 

C.H Total: 

06h 

 

5h 

assíncronas 

  

1h síncrona 
 
 
 

 
07 

 
2º Sem. 

 
As relações humanas na 

contemporaneidade 

 

- Compreender a importância da 
motivação no trabalho; 
- Entender a relevância da 
inteligência emocional nas 
relações de trabalho; 
- Perceber a empatia como 
característica importante nas 
relações de trabalho. 

 

- Apostilas 

explicativas, vídeos, 

imagens, gráficos, 

slides; 

 

 

- Avaliação on-
line sobre todos 
os temas 
abordados no 
semestre. 

 

14/06 
a 

20/06/2021 

Questionário 

composto 

por 10 (dez) 

questões de 

múltipla 

escolha, 

referente ao 

conteúdo de 

C.H Total: 

04h 

 

3h 

assíncronas 

  

1h síncrona 
 



todos os 

tópicos. 

 

(100 pontos 
 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 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 
 

 

Patos, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 
 
  Erygeanny Lira         __________________________________________________ 
Assinatura do docente          Subcomissão Local de Acompanhamento da ANPs 



ANEXO I 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
 
TURMA: P3 

 
PERÍODO: 3º 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 80 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 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 2020.2 Semana 1 -Introdução e 
apresentação da 

disciplina. 
-Conceitos 

Fundamentais 
-Normas técnicas e 

importância da 
certificação dos 

materiais de 
construção. 

-Apresentação de 
Projeto Piloto para o 
desenvolvimento de 

trabalhos. 

-Conhecer o 
desenvolvimento das 

atividades não 
presenciais. 

-Compreender a 
metodologia de 

trabalho, ementa e 
conteúdo 

programático. 
-Conhecer a 
Bibliografia 

recomendada. 

-Documentos 
acadêmicos; 

-Apresentação de 
Slides explicando o 

conteúdo 
programático e 
metodologia de 

trabalho; 
-Lista de questões 

importantes; 
-Atividade de 

desenho em croqui. 
-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora) 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

-Conjunto de 
questões abertas a 

sobre Normas 
Técnicas; 

-Formulário 
objetivo sobre os 
temas abordados. 

-Atividade de 
desenho de croqui 

com anexo 
imagens ou 
arquivos de 

desenho. 

de 
01/02/2021 

a 
05/02/2021 

-Conjunto de 
questões abertas a ser 
respondidas durante a 

semana 
(1 horas)/ 
10 pontos 

-Definição de 
conceitos 

fundamentais 
(1 horas)/ 
10 pontos 

-Desenho em croqui 
com atividade do 

projeto piloto. 
(2 horas)/ 

10 pontos** 

Participação do 
encontro remoto via 

google mee 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet. 
(1 hora) 

 

6 

2 2020.2 Semana 2 -Apresentação do 
Laboratório de 
Materiais de 

Construção do Campus 
Patos 

-Conhecer a 
necessidade de testar 

os materiais de 
construção em 

laboratório. 
-Desenvolver o 
sentimento de 
verificação da 
qualidade dos 
materiais de 
construção 

-Documentos 
acadêmicos; 

-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora) 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

-Atividade de 
texto com 

questões sobre a 
importância do 
laboratório de 
materiais de 

construção na 
qualidade das 

obras de 
engenharia civil 

de 
08/02/2021 

a 
12/02/2021 

-Conjunto de 
questões abertas a ser 
respondidas durante a 

semana 
(2 horas)/ 
10 pontos 

-Pesquisa sobre a 
importância dos 

laboratórios e o uso 
de materiais 

certificados em 
engenharia civil. 

(2 horas)/ 
10 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google mee 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet. 
(1 hora) 

 

6 

3 2020.2 Semana 3 -Aglomerantes 
-Cal 

-Gesso 

-Conhecer, classificar 
e saber aplicar os 

aglomerantes. 
-Desenvolver aptidão 

de leitura de um 
artigo técnico em 

língua inglesa sobre 
os assuntos 
abordados. 

-Texto Base sobre 
Aglomerantes, 
Cal e Gesso; 

-Apresentação de 
Slides de revisão; 
-Lista de questões 

importantes; 
-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

-Conjunto de 
questões sobre 
Aglomerantes, 
Cal e Gesso; 
-Formulário 

objetivo sobre os 
temas abordados. 
-Texto resumo de 

artigo técnico 
sobre o assunto. 

de 
15/02/2021 

a 
19/02/2021 

-Conjunto de 
questões abertas a ser 
respondidas durante a 

semana 
(1 horas)/ 
10 pontos 

-Formulário objetivo 
sobre Aglomerantes, 

Cal e Gesso 
(1 horas)/ 
8 pontos 

-Texto resumo de 
artigo técnico sobre 

os assuntos da 
semana. 

(2 horas)/ 
12 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet. 
(1 hora) 

 

6 

4 2020.2 Semana 4 -Cimento Portland -Conhecer, classificar 
e saber aplicar os 
diversos tipos de 

cimentos. 
-Desenvolver aptidão 

de leitura de um 
artigo técnico em 

língua inglesa sobre 
os assuntos 
abordados. 

-Texto Base sobre 
Cimento 
Portland; 

-Apresentação de 
Slides de revisão; 
-Lista de questões 

importantes; 
-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

-Conjunto de 
questões abertas 
sobre Cimento 

Portland; 
-Formulário 

objetivo sobre os 
temas abordados. 
-Texto resumo de 

artigo técnico 
sobre o assunto. 

de 
22/02/20201 

a 
26/02/2021 

-Conjunto de 
questões abertas a ser 
respondidas durante a 

semana; 
(1 horas)/ 
10 pontos 

-Formulário objetivo 
sobre Cimento 

Portland. 
(1 horas)/ 
12 pontos 

-Texto resumo de 
artigo técnico sobre 

os assuntos da 
semana. 

(2 horas)/ 
8 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet. 
(1 hora) 

 

6 



5 2020.2 Semana 5 -Agregados -Conhecer, classificar 
e saber aplicar os 

agregados. 
-Desenvolver aptidão 

de leitura de um 
artigo técnico em 

língua inglesa sobre 
os assuntos 
abordados. 

-Texto Base sobre 
Agregados; 

-Apresentação de 
Slides de revisão; 
-Lista de questões 

importantes; 
-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

-Conjunto de 
questões abertas 

sobre Agregados;;
-Formulário 

objetivo sobre os 
temas abordados. 
-Texto resumo de 

artigo técnico 
sobre o assunto. 

de 
01/03/2021 

a 
05/03/2021 

-Conjunto de 
questões abertas a ser 
respondidas durante a 

semana; 
(1 horas)/ 
10 pontos 

-Formulário objetivo 
sobre Agregados. 

(1 horas)/ 
8 pontos 

-Texto resumo de 
artigo técnico sobre 

os assuntos da 
semana. 

(2 horas)/ 
12 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet. 
(1 hora) 

 

6 

6 2020.2 Semana 6 -Aços para 
Construção Civil; 

-Argamassas. 

-Conhecer, classificar 
e saber aplicar os 

aços e argamassas. 
-Desenvolver aptidão 

de leitura de um 
artigo técnico em 

língua inglesa sobre 
os assuntos 
abordados. 

-Texto Base sobre 
Concreto; 

-Apresentação de 
Slides de revisão; 
-Lista de questões 

importantes; 
-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

-Conjunto de 
questões abertas 

sobre Aços e 
Argamassas; 
-Formulário 

objetivo sobre os 
temas abordados. 
-Texto resumo de 

artigo técnico 
sobre o assunto. 

de 
08/03/2021 

a 
12/03/2021 

-Conjunto de 
questões abertas a ser 
respondidas durante a 

semana 
(1 horas)/ 
10 pontos 

-Formulário objetivo 
sobre Aços e 
Argamassas. 

(1 horas)/ 
12 pontos 

-Texto resumo de 
artigo técnico sobre 

os assuntos da 
semana. 

(2 horas)/ 
8 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet 
(1 hora) 

 

6 

7 2020.2 Semana 7 -Concreto como 
material de construção. 
-Ciclo de produção do 

concreto 

-Conhecer, classificar 
e saber aplicar os 

concretos. 
-Desenvolver aptidão 

de leitura de um 
artigo técnico em 

língua inglesa sobre 
os assuntos 
abordados. 

-Texto Base sobre 
Concreto; 

-Apresentação de 
Slides de revisão; 
-Lista de questões 

importantes; 
-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

-Conjunto de 
questões abertas 
sobre Concreto; 

-Formulário 
objetivo sobre os 
temas abordados. 

de 
15/03/2021 

a 
19/03/2021 

-Conjunto de 
questões abertas a ser 
respondidas durante a 

semana 
(2 horas)/ 
10 pontos 

-Formulário objetivo 
sobre Concreto 

(2 horas)/ 
10 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet. 
(1 hora) 

 

6 

8 2020.2 Semana 8 -Definição de Traços e 
-Determinação de 

consumo de materiais 
de construção ; 

-Métodos de Dosagem. 

-Conhecer, classificar 
e saber aplicar os 
conhecimentos de 

traços aos concretos. 
-Ler e interpretar 

plantas de forma de 
uma edificação porte 

médio. 
-Desenvolver 

quantitativos de 
materiais de 
construção. 

-Texto Base Traços 
e determinação de 

consumo; 
-Apresentação de 

Slides; 
 - Exemplos 
resolvidos 

disponibilizados 
em forma de 

documento do 
google; 

-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

 
-Lista de 

exercícios teóricos 
e cálculos 

matemáticos para 
obter informações 

requeridas. 
-Determinação de 

um traço. 

de 
22/03/2021 

a 
26/03/2021 

-Lista de exercícios 
teóricos e cálculos 
matemáticos para 
obter informações 

requeridas. 
(2 horas)/ 
10 pontos 

-Quantitativo de 
volume de concreto e 

determinação dos 
constituintes básicos. 

(2 horas)/ 
10 pontos 

 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet 
(1 hora) 

 

6 

9 2020.2 Semana 9 -Determinação de 
volumes de elementos 
estruturais do projeto 

piloto. 

-Ler e interpretar 
plantas de forma de 

uma edificação porte 
médio. 

-Desenvolver 
quantitativos de 

materiais de 
construção. 

-Texto Base Traços 
e determinação de 

consumo; 
-Apresentação de 

Slides; 
 - Exemplos 
resolvidos 

disponibilizados 
em forma de 

documento do 
google; 

-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

 
-Lista de 

exercícios teóricos 
e cálculos 

matemáticos para 
obter informações 

requeridas. 
-Determinação de 

volumes. 

de 
29/03/2021 

a 
02/04/2021 

-Lista de exercícios 
teóricos e cálculos 
matemáticos para 
obter informações 

requeridas. 
(2 horas)/ 
10 pontos 

-Quantitativo de 
volume de concreto e 

determinação dos 
constituintes básicos. 

(2 horas)/ 
10 pontos 

 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet 
(1 hora) 

 

6 

10 2020.2 Semana 
10 

- Controle 
Tecnológico do 

concreto. 

-Conhecer a 
necessidade de 

controle tecnológico. 
-Desenvolver a 
interpretação de 

artigos técnicos de 
revistas 

especializadas. 

-Texto Base sobre 
Controle 

Tecnológico do 
concreto.; 

-Apresentação de 
Slides; 

-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

 
-Formulário 

objetivo sobre os 
temas abordados. 

de 
05/04/2021 

a 
09/04/2021 

-Conjunto de 
questões abertas a ser 
respondidas durante a 

semana 
(2 horas)/ 
10 pontos 

-Formulário objetivo 
sobre Controle 
Tecnológico do 

concreto. 
(2 horas)/ 
10 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet 
(1 hora) 

 
 

6 

11 2020.2 Semana 
11 

-Ensaios de materiais 
de construção civil. 

 

-Desenvolver 
metodologias de 

realização de ensaios 
em laboratório. 

-Conhecer e 
interpretar relatórios 

de ensaios de 
caracterização de 

materiais de 
construção. 

-Texto Base sobre 
Ensaios de 

caracterização de 
Materiais de 
Construção; 

-Apresentação de 
Slides; 

-Roteiro para 
realização de 

ensaios de 
concreto; 

-Encontro remoto 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

 
-Relatório de 

desenvolvimento 
de ensaios em 
laboratório.. 

de 
12/04/2021 

a 
16/04/2021 

-Relatório de 
desenvolvimento de  

Ensaios de 
caracterização de 

Materiais de 
Construção 
(4 horas)/ 
10 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet 
(1 hora) 

 
 

6 



via google meet 
(1 hora)*** 

12 2020.2 Semana 
12 

- Ensaios de 
caracterização do 

concreto. 

-Desenvolver 
metodologias de 

realização de ensaios 
em laboratório. 

-Conhecer e 
interpretar relatórios 

de ensaios de 
caracterização de 

materiais de 
construção. 

-Texto Base sobre 
Ensaios de 

caracterização do 
concreto; 

-Apresentação de 
Slides; 

-Roteiro para 
realização de 

ensaios de 
concreto; 

-Encontro remoto 
via google meet 

(1 hora)*** 

-Participação no 
encontro remoto 
via google meet; 

 
-Relatório de 

desenvolvimento 
de ensaios em 
laboratório.. 

de 
19/04/2021 

a 
23/04/2021 

 
-Relatório de 

desenvolvimento de  
Ensaios de 

caracterização do 
concreto. 
(4 horas)/ 
10 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet 
(1 hora) 

 
 

6 

13 2020.2 Semana 
13 

: 
- Patologias do 

Concreto. 

-Desenvolver a 
interpretação de 

artigos técnicos de 
revistas 

especializadas. 

-Apresentação de 
Slides de revisão; 
-Lista de questões 

importantes; 
-Encontro remoto 
via google meet  

(1 hora)*** 

-Elaboração de um 
Texto Base 
contendo 

informações 
sugeridas pelo 

professor 
disponibilizadas 

em documento do 
google. 

de 
26/04/2021 

a 
30/04/2021 

-Documento do 
google sobre 

Patologias do 
concreto. 
(2 horas)/ 
10 pontos 

-Formulário objetivo 
sobre Patologia do 

Concreto. 
(2 horas)/ 
10 pontos 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 

Encontro tira 
dúvidas via google 

meet 
(1 hora) 

 
 

6 

14 2020.2 Semana 
14 

Fechamento da 
disciplina 

-Consolidar os 
conhecimentos por 

meio de uma 
combinação da 
explicação do 
professor com 

pesquisas sobre o 
tema abordado. 

-Apresentação de 
Slides de revisão; 
-Lista de questões 

importantes; 
-Encontro remoto 
via google meet  

(1 hora)*** 

-Elaboração de um 
Texto Base 
contendo 

informações 
sugeridas pelo 

professor 
disponibilizadas 

em documento do 
google. 

de 
03/05/2021 

a 
07/05/2021 

-Documento do 
google sobre  

questões diversas de 
engenharia civil. 

(1 horas)/ 
10 pontos 

 

Participação do 
encontro remoto via 

google meet 
 (1 hora)/ 

 
 
 
 
 

2 

* Planejamento de 1 período letivo. 
 

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) 
Resumos de artigos técnicos, desenhos e croquis, quantitativos de materiais. 

MÉDIA DA DISCIPLINA = (AID+AIO+AC)/3 

100 
 
 
 
100 
 
 
 
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 

 

 

Pontuação Semanal 

SEMANA AID AIO AC TOTAL 

1 10 10 10 30 

2 10 - 10 20 

3 10 8 12 30 

4 10 12 8 30 

5 10 8 12 30 

6 10 12 8 30 



7 10 10 - 20 

8 10 10 - 20 

9  10 10 20 

10 10 10 - 20 

11 - - 10 10 

12 - - 10 10 

13 10 10  20 

14 - - 10 10 

TOTAL = 100 100 100 300 

 

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 

 

Documento assinado eletronicamente por: 
Ciicero Niicaciio do Nasciimento Lopes, REITOR - CD1 - REITORIA, em 28/07/2020 

11:15:52. 

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo: 
 
Códigi  o Verificaii      dor:   109536 
Códigi  o de Autenticai    ção:   e029b4732c 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 20202.3.655.1D, Superior de Bacharelado em Engenharia Civil, Matriz 291, 3º Período, Diurno 

 
PERÍODO: 2020/2 

CURSO: 655 - Bacharelado em Engenharia Civil - Patos (CAMPUS PATOS) 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: 43329 - TEC.0626 - Física Geral II - Graduação [67 h/80 Aulas] 
CARGA HORÁRIA (100%): 80 aulas 

Cumprida presencialmente: 00 aulas 

Será cumprida remotamente: 80 aulas 

PROFESSOR(A): Geovane de Almeida Pessoa 
 

 

TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE INDIVIDUAL/ 

 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 

PONTUAÇÃO 

CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

0 2 1 

APRESENTAÇÃO DO PLANO 

INSTRUCIONAL PARA 

ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS DA DISCIPLINA 

- Dirimir dúvidas dos discentes em relação à 

implantação e desenvolvimento de atividades de 

ensino não presenciais. 

- Promover uma ambientação na plataforma 

Google Classroom, para que os alunos tenham 

este período para melhor adaptação. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

Não se aplica 

22/03/2021 

a 

28/03/2021 

Não se aplica Não se aplica 6h/a 

1 2 2 I. Gravitação 
- Estudar a Lei da gravitação universal, as 

orbitas e energias e  as leis de Kepler. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

29/03/2021 

a 

04/04/2021 

AP1: 100 (Lista) Não se aplica 6h/a 

2 2 3 
II. Mecânica dos fluidos 

Estática dos fluidos 

- Definir: tensão, deformação, pressão e 

densidade, compreender o Teorema de Stiven, o 

Princípio de pascal e o princípio de Arquimedes: 

empuxo. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

05/04/2021 

a 

11/04/2021 

- Não se aplica 6h/a 

2 2 4 
II. Mecânica dos fluidos 

Dinâmica dos fluidos 

- Estudar Escoamento, a Equação da 

continuidade, a Equação de Bernoulli e 

Viscosidade. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

12/04/2021 

a 

18/04/2021 

AP2: 100 (Lista) Não se aplica 6h/a 

3 2 5 
III. Movimento Oscilatório 

Movimento harmônico simples 

- Estudar a energia de um oscilador harmônico 

simples, as aplicações do movimento harmônico 

simples, o movimento harmônico simples e o 

movimento circular uniforme e compreender o 

movimento harmônico amortecido, as oscilações 

forçadas e a ressonância. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

19/04/2021 

a 

25/04/2021 

AP3: 100 (Lista) Não se aplica 6h/a 

4 2 6 
IV. Movimento Ondulatório 

 

- Estudar as características das ondas e pulso de 

ondas, conhecer os tipos de ondas, calcular a 

velocidade de onda, descrever a Interferência de 

ondas, as ondas estacionárias e a Ressonância. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

26/04/2021 

a 

02/05/2021 

- Não se aplica 6h/a 

4 2 7 IV. Movimento Ondulatório - Estudar as ondas sonoras. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

03/05/2021 

a 

09/05/2021 

AP4: 100 (Lista) Não se aplica 6h/a 

5 2 8 V. Temperatura e Calor 

- Identificar as descrições macroscópicas e 

microscópicas, estudar o equilíbrio térmico, a 

Lei Zero da Termodinâmica, as escalas 

termométricas e a dilatação térmica. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

10/05/2021 

a 

16/05/2021 

- Não se aplica 6h/a 

5 2 9 V. Temperatura e Calor 

- Estudar o calor, a capacidade calorífica, o calor 

específico, o calor sensível, o calor latente e a 

transmissão de calor. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

17/05/2021 

a 

23/05/2021 

AP5: 100 (Lista) Não se aplica 6h/a 



6 2 10 VI. Teoria Cinética dos Gases 

- Estudar as variáveis de estado, as equações de 

estado, o modelo do gás ideal, a interpretação 

cinética da temperatura, o trabalho realizado 

sobre um gás, as transformações gasosas, a 

energia interna do gás ideal e sua variação. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

24/05/2021 

a 

30/05/2021 

AP6: 100 (Lista) Não se aplica 6h/a 

7 2 11 
VII. Primeira Lei da 

Termodinâmica 

- Estudar a primeira lei da termodinâmica e sua 

aplicação (Processos: Isobárico, Isométrico, 

Isotérmico e adiabático; Expansão livre; 

Processo cíclico). 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

31/05/2021 

a 

06/06/2021 

AP7: 100 (Lista) Não se aplica 7h/a 

8 2 12 
VIII. Segunda Lei da 

Termodinâmica 

- Estudar os processos reversíveis e 

irreversíveis, o enunciado de Kelvin-Planck e 

Clausius, as máquinas térmicas, os 

refrigeradores, o Ciclo de Carnot e a Entropia. 

- Texto de suporte 

teórico 

- Slides 

- Lista de exercícios 

para ser respondida na 

plataforma com 

feedback. 

07/06/2021 

a 

13/06/2021 

AP8: 100 (Lista) Não se aplica 7h/a 

9 2 13 Resolução de Exercícios. 
- Tirar dúvidas de questões das listas passadas 

ao longo do semestre. 
- Slides Não se aplica 

14/06/2021 

a 

20/06/2021 

Não se aplica Não se aplica 6h/a 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos: 100 pontos para cada tópico 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
Nota Semestral = Média Aritmética das notas obtidas em cada tópico. 

Assinatura do Docente: 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: Local/Data da Aprovação: 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 20202.3.655.1D 

 
PERÍODO: 2020.2 (de 01/02/2021 a 09/05/2021) 

CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MECÂNICA GERAL 
CARGA HORÁRIA (% a definir):  

PROFESSOR(A): WEBER GEOVANNI MENDES MACIEL 100% (cem porcento) 
80 (oitenta) horas-aula 

 
 

 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

I 1 1 Introdução 

O que é 
mecânica? 
Conceitos e 
princípios 

fundamentais. 
Sistemas de 
unidades e 

grandezas na 
mecânica. 

Carregamentos. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

01/02 a 
07/02 

 - 6 

II 1 2 
Estática de Partículas. 
Sistemas Equivalentes 

de Forças  

Forças no plano. 
Forças no espaço.  

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

08/02 a 
14/02 

 - 6 

III 1 3 
Sistemas Equivalentes 

de Forças  

Forças externas e 
internas. Forças 

equivalentes. 
Momento. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

15/02 a 
21/02 

 - 6 

IV 1 4 
Equilíbrio de Corpos 

Rígidos 

Diagrama de 
corpo livre. 

Equilíbrio em 
duas dimensões 

de estruturas 
correntes na 
engenharia 
estrutural: 
treliças. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

22/02 a 
28/02 

 - 6 

IV 1 5 
Equilíbrio de Corpos 

Rígidos 

Equilíbrio em três 
dimensões de 

estruturas 
correntes na 
engenharia 
estrutural: 
treliças. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 

1ª Atividade 
Virtual, sobre as 

aulas 1, 2, 3, 4 e 5 

01/03 a 
07/03 

100 (cem) pontos - 6 

V 1 6 
Morfologia das 

estruturas 

Conceitos 
fundamentais de 

estrutura e 
projeto. 

Classificação. 
Tipos de apoios. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

08/03 a 
14/03 

 - 6 

VI 1 7 
Estudo de esforço em 

estruturas 

Determinação dos 
esforços e traçado 

de diagramas. 
Vigas. Parte 1 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

15/03 a 
21/03 

 - 6 

VI 1 8 
Estudo de esforço em 

estruturas 

Determinação dos 
esforços e traçado 

de diagramas. 
Vigas. Parte 2 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

22/03 a 
28/03 

 - 6 

VII 1 9 
Centroides e Centros 

de Gravidade 

Introdução. 
Centro de 

gravidade de um 
corpo 

bidimensional. 
Centroides e áreas 

de linhas. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

29/03 a 
04/04 

 - 6 

VII 1 10 
Centroides e Centros 

de Gravidade 

Momento de 
inércia de 

superfícies. 
Momento de 

inércia de corpos. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 

2ª Atividade 
Virtual, sobre as 

aulas 6, 7, 8, 9 e 10 

05/04 a 
11/04 

100 (cem) pontos - 6 

VIII 1 11 
Análise de Estruturas: 

Treliças 

Definição de uma 
treliça. Análise de 

treliça pelo 
método dos nós. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

12/04 a 
18/04 

 - 6 
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Nós sujeitos a 
condições 

especiais de 
carregamentos. 

VIII 1 12 
Análise de Estruturas: 

Treliças 

Treliças espaciais. 
Análise de treliças 
pelo método das 

seções. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

19/04 a 
25/04 

 - 6 

IX 1 13 Dinâmica 

Movimento 
Retilíneo de 

partículas: vetor 
posição, 

velocidade e 
aceleração, 

derivadas de 
funções vetoriais, 
MRU e MRUA. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 
 

26/04 a 
02/05 

 - 6 

IX 1 14 Dinâmica 

Movimento 
curvilíneo de 

partículas. 
Cinemática dos 
corpos rígidos. 

Notas de aula 
e/ou Slides e/ou 

Vídeos. 

3ª Atividade 
Virtual, sobre as 
aulas 11, 12, 13 e 

14 

03/05 a 
09/05 

100 (cem) pontos - 2 

- 1 - 
Atividade Final 

Virtual 

Todo o conteúdo 
abordado no atual 

semestre letivo 
- 

Atividade Final 
Virtual 

10/05 a 
14/05 

100 (cem) pontos - - 

* Planejamento de 1 semestre letivo. 
 

1ª Atividade Virtual (AV1) 100 (cem) pontos 

2ª Atividade Virtual (AV2) 100 (cem) pontos 

3ª Atividade Virtual (AV3) 100 (cem) pontos 

Média Final (MF) 

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝐴𝑉1 +  𝐴𝑉2 + 𝐴𝑉3

3
 

Atividade Final Virtual (AFV) 

Atividade Final Virtual (com pontuação máxima de cem pontos) para 

os alunos que se enquadrarem na seguinte situação: 

40 (𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎) 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 ≤ 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 < 70 (𝑠𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎) 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

 


