
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: P3 
CURSO: Bacharelado em Engenharia Civil 
COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo Diferencial e Integral III 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): GUILHERME AUGUSTO VAZ DE LIMA 

PERÍODO: 05/07 – 19/11 
(20 semanas) 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 80 
h/a (100%) 

 
 

TÓPI
CO 

UNIDAD
E 

(BIMEST
RE/SEME

STRE) 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE       
AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIV

A/ 
PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 2021.1 * Revisão do semestre 
anterior: análise completa 
de funções, integrais, 
diferencial e retas 
notáveis; 
* Organização das 
apresentações em duplas; 
* Organização dos grupos 
de 
seminários.Somatórios. 

* Ambientar-se na 
página da disciplina 
no AVA; 
* Revisar os 
conteúdos da 
disciplina 
trabalhados nos 
semestres anteriores; 
* Combinar os 
grupos e 
apresentações do 
semestre. 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Exercício 
de 
retomada 
(Envio de 
arquivo 
com as 
soluções) 

05/07/2021 
a 

09/07/2021 

Exercício de 
retomada E - 10 
pontos 

 4 

2 2021.1 * Situações que 
envolvem funções de 
duas variáveis 
independentes 

* Introduzir a 
notação e o cálculo 
de funções do tipo 
f(x,y) 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Lista de 
exercícios 
individual 
1 (Envio de 
arquivo 
com as 
soluções) 

12/07/2021 
a 

16/07/2021 

LI1 – 15 pontos  4 

3 2021.1 * Domínio, Imagem, 
Gráfico, cortes por planos 
da superfícies e curvas de 
nível 

* Definir e analisar o 
domínio, imagem, 
gráfico de uma 
função de duas 
variáveis para poder 
analisá-la 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Lista de 
exercícios 
individual 
2 (Envio de 
arquivo 
com as 
soluções) 

19/07/2021 
a 

23/07/2021 

LI2 – 20 pontos  4 



4 2021.1 * Continuidade * Generalizar o 
conceito de 
continuidade e 
entender sua 
importância teórica 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Realização
coletiva de 
exemplos 1 
(Google 
Meet) 

26/07/2021 
a 

30/07/2021 

 Apresentação 
coletiva A1 – 10 

pontos 

4 

5 2021.1 * Limites, Teorema do 
Confronto no espaço e 
Consequência do 
Anulamento 

* Aprofundar o 
estudo de limites em 
duas variáveis 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Trabalho 
em Grupo 1 
(Envio de 
arquivo 
com as 
soluções) 

02/08/2021 
a 

06/08/2021 

 TG1 – 20 pontos 4 

6 2021.1 * Derivadas parciais * Estudar a 
interpretação e o 
cálculo das 
derivadas parciais 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Questionári
o 

09/08/2021 
a 

13/08/2021 

Questionário Q1 
- 10 pontos 

 4 

7 2021.1 * Plano tangente * Estudar a 
formação e a 
existência do plano 
tangente 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Questionári
o 

16/08/2021 
a 

20/08/2021 

Questionário Q2 
- 15 pontos 

 4 

8 2021.1 * Derivadas Direcionais * Generalizar a ideia 
de derivadas em 
cada direção 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Trabalho 
em grupo 
(Envio de 
arquivo 
com as 
soluções) 

23/08/2021 
a 

27/08/2021 

 TG2 – 20 pontos 4 



9 2021.1 * Gradiente * Identificar o 
gradiente e entender 
seu significado e 
aplicações 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Realização
coletiva de 
exemplos 2 
(Google Meet) 

30/08/2021 
a 

03/09/2021 

 Apresentação 
coletiva A2 – 10 

pontos 

4 

10 2021.1 * Diferencial Total  * Definir e aplicar o 
diferencial total para 
aproximar valores de 
funções de duas 
variáveis mais 
complexas 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Trabalho 
em Grupo 3 
(Envio de 
arquivo 
com as 
soluções) 

06/09/2021 
a 

10/09/2021 

 TG3 – 20 pontos 4 

11 2021.1  * Máximos, mínimos e 
pontos de sela em 
superfícies 
diferenciáveis 

 * Usar os 
conceitos estudos 
para localizar 
máximos e 
mínimos e 
classificar os 
pontos críticos 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Seminário 1 
(Produção de 
vídeo) 

13/09/2021 
a 

17/09/2021 

 Seminário S1 – 
20 pontos 

          4 

12 2021.1  * Técnicas de 
Lagrange 

 * Aprofundar o 
estudo de máximos e 
mínimos de 
superfícies 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

 Seminário 2 
(Produção de 
vídeo) 

20/09/2021 
a 

24/09/2021 

 Seminário S2 – 
20 pontos 

4 

13 2021.1  * Sequências de 
números reais 

* Introduzir as listas 
infinitas de números e 
os principais tipos de 
sequências 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Lista de 
exercícios 
individual 3 

27/09/2021 
a 

01/10/2021 

LI3 - 55 
pontos  

 4 

   14 2021.1  * Convergência de 
sequências 

* Compreender as 
técnicas que 
permitem concluir a 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 

Questionário 2 04/10/2021 
a 

08/10/2021 

Questionário Q3 - 
25 pontos 

 4 



respeito da 
convergência 

Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

15 2021.1 * Método das 
aproximações sucessivas 

* Ver a aplicação 
das sequências 
para aproximar 
raízes de funções 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

 Trabalho em 
grupo 4 (Envio 
de arquivo com 
as soluções) 

11/10/2021 
a 

15/10/2021 

 TG4 - 20 pontos 4 

16 2021.1 * Séries * Introduzir a 
ideia de somas 
infinitas por meio 
das séries 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Lista de 
exercícios Final 

18/10/2021 
a 

22/10/2021 

LIF – 50 pontos  4 

17 2021.1 * Séries de potências * Introduzir as 
funções dadas ou 
resolvidas por 
séries de 
potências 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

Seminário 3 
(Produção de 
vídeo) 

25/10/2021 
a   

29/10/2021 

 Seminários III – 
30 pontos 

4 

18 2021.1 Séries de Taylor * Analisar a 
aplicabilidade do 
caso particular de 
Taylor 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

 Trabalho em 
grupo final 

01/11/2021 
a 

05/11/2021 

 TGF - 20 pontos 6 

19 2021.1 Critérios de convergência 
de sequências e séries 

* Reunir os 
seminários 
gravados para 
sintetiza os 
critérios de 
convergência 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
* Calculadora 
* fórum: dúvidas 

* Meet síncrono 

Realização
coletiva de 
exemplos 1 
(Google Meet) 

08/11/2021 
a 

12/11/2021 

 Apresentação 
coletiva A3 – 20 
pontos 

6 



20 2021.1 * Semana reservada para 
a Final da disciplina. 

* Aplicar a Final 
e concluir a 
disciplina 
 

  * Orientações escritas 
  * Vídeos 
* Arquivos 
Digitais 
* Software Gráf. 
   * Calculadora 
* fórum: dúvidas 
* Meet síncrono 

 ----  15/11/2021 
a 

19/11/2021 

----  ----- ---- 



 

 

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

 Listas de exercícios individuais 100 

 Questionários 100 

Trabalhos em grupo 100 

Seminário & Apresentação 100 

TOTAL DA PONTUAÇÃO DO PLANO INSTRUCIONAL 400 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira, onde cada tipo de atividade comporta uma nota 

de até 100 pontos a ser inserida no SUAP e se chamam A1,A2, A3 e A4: 

- Média Aritmética de L e Q: 1ª Avaliação A1 = (L+Q)/2, onde L = E + L1 + L2 + L3: até 100 pontos; e Q = 

Q1 + Q2 + Q3 + LF: até 100 pontos; 

- 2ª Avaliação A2: Seminários e apresentações coletivas A2 = S1 + S2 + S3 + A1 + A2 + A3: até 100 

pontos; 

- 3ª Avaliação A3: Trabalhos em grupo A3 = TG1 + TG2 + TG3 + TG4 +TGF: até 100 pontos; 

              

                   O cálculo para a obtenção da nota final do plano instrucional é: 

Nota Final = (A1 + A2 + A3)/3 

Os alunos que por direito fazem a final, será atribuído no A.V.A uma atividade final valendo 100 

pontos. 
 



Assinatura do Docente: Guilherme Augusto Vaz de Lima      

 

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

Local/Data da Aprovação: Patos, 05 de Julho de 2021. 
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ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 2021.1 

    
PERÍODO: 4º período 

CURSO: Engenharia Civil  

 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 80 h/a (100%) 
COMPONENTE CURRICULAR: Resistência dos 
Materiais I 

  

PROFESSOR(A): Bruno Andrade de Freitas   

 
 
 

 
TÓPICO 

 

 
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 
 
 

 
AULA 

 
 
 

 
TEMA 

 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
 
 

RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

 
 
 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 
 
 

 
PERÍODO 

 

 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORAT 

IVA/ 

 
PONTUAÇÃO 

 
 
 

CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

 
 
 

1 

 
 
Unidade 1 

1º/2021 

 
 
 

01 

 
 

Revisão de conceitos 

de estática das 

estruturas e esforços 

solicitantes. 

• Recordar os conceitos de: 

Forças externas e internas, 

Forças equivalentes, Momento, 

Equilíbrio em duas dimensões 

de estruturas correntes na 

engenharia estrutural, treliças; 

• Determinar os esforços internos 

solicitantes. 

• Roteiro de 

apoio; 

• Slides; 

• Trecho de 

apostila 

para leitura. 

 
• Envio de 

atividade com 

questões 

subjetivas. 

 
 
12/07/2021 

a       

16/07/2021 

 
 
 

A1 = 

10 pts 

 
 
 

0 

Tópico 1: 4 aulas 
(3 aulas de leitura 

do material e 1 aula 
de pesquisa e 

elaboração da 

atividade) 

 
2 

Unidade 1 

1º/2021 

 
02 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 

 
• Não se aplica 

13/07/2021 

10 - 11 h 

 
0 

 
0 

 
Tópico 2: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 1 (12/07/2021 a 16/07/2021) 5h/a 

 
 
 

3 

 
 
Unidade 1 

1º/2021 

 
 
 

03 

 

 

 

    Conceito de tensão. 

• Aprender: os conceitos  dem 

tensão normal e  tensão de 

cisalhamento e tensão 

admissivel; 

• Calcular a tensão normal em 

elementos carregados 

axialmente (principio de Saint-

Venant). 

• Roteiro de 

apoio; 

• Slides; 

• Trecho de 

apostila para 

leitura. 

 
• Envio de 

atividade com 

questões 

subjetivas. 

 

 

19/07/2021 

a       

23/07/2021 

 
 
 

A2 = 

30 pts 

 
 
 

0 

Tópico 3: 4 aulas 
(3 aulas de leitura 

do material e 1 aula 
de pesquisa e 

elaboração da 

atividade) 

 
    4 

Unidade 1 

1º/2021 
 
  04 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 

 
• Não se aplica 

20/07/2021 

10 - 11 h 

 
       0 

 
          0 

 

Tópico 4: 1 aula 

 
Somatório carga horária SEMANA 2 (19/07/2021 a 23/07/2021) 

 
5h/a 



 
 

5 

 
Unidade 1 

1º/2021 

 
 

05 

 
Propriedades 

mecânicas dos 

materiais 

• Entender o comportamento da 

tensão-deformação de materiais 

ducteis e frágeis; 

• Compreender o ensaio de tração 

e compressão bem como os seus 

resultados. 

• Roteiro de 

apoio; 

• Slides; 

• Trecho de 

apostila para 
leitura. 

• Elaboração 

de relatório 

sobre o 

ensaio de 

tração no 

aço. 

 
26/07/2021 

a       

06/08/2021 

 
 

A3 = 

30 pts 

 
 

0 

Tópico 5:  8 aulas 
(5 aulas para leitura, 

3 aulas para 

atividade) 

 
6 

Unidade 1 

1º/2021 

 
06 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 

 
• Não se aplica 

27/07/2021 

e 

03/08/2021 

10 - 11 h 

 
0 

 
0 

 
Tópico 6: 2 aulas 

                                                                       Somatório carga horária SEMANAS 3 e 4 (26/07/2021 a 06/08/2021) 10 h/a 

 
7 

 
Unidade 1 

1º/2021 

 
07 

 

Torção 

• Compreender o conteição de 

torção; 

• Calcular o momento polar de 

inércia; 

• Determinar a deformação por 

torção de um eixo circular e o 

ângulo de torção. 

• Roteiro de 

apoio; 

• Trecho de 

apostila para 

• Envio de 

atividade com 

questões 

subjetivas. 

 

 09/08/2021 

a       

13/08/2021 

 
A4 = 

30 pts 

 
0 

Tópico 7: 5 aulas 
(4 aulas para 

leitura, 1 aula para 

atividade) 

 
8 

 
Unidade 1 

1º/2021 

 
08 

 

Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 

 

• Não se aplica 

10/08/2021 

10 - 11 h 

 
0 

 
0 

 
Tópico 8: 1 aula 

 
Somatório carga horária SEMANA 5 (09/08/2021 a 13/08/2021) 

 
6h/a 

 
9 

 
Unidade 1 

1º/2021 

 
09 

 

Caracteristicas 

geométricas da seção 

transversal 

• Obter o centro de gravidade de 

um corpo bidimensional; 

• Determinar o momento de 

inércia de figuras geométricas 

planas. 

• Roteiro de 

apoio; 

• Trecho de 

apostila 

para 

leitura. 

 

• Envio de 

atividade com 

questões 

subjetivas. 

 

16/08/2021 

a       

20/08/2021 

 
A5  

= 10 pts 

 
0 

Tópico 9: 5 aulas 
(4 aulas para 

leitura, 1 aula para 

atividade) 

 
10 

 
Unidade 1 

1º/2021 

 
10 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 
 

• Não se aplica 
17/08/2021 

10 - 11 h 

 
0 

 
0 

 
Tópico 10: 1 aula 

 
Somatório carga horária SEMANA 6 (16/08/2021 a 20/08/2021) 

 
6h/a 



 

 
11 

 
 

Unidade 1       

1º/2021 

 

 
  11 

 

Flexão Pura 

• Determinar a tensão provocada 

em elemntos por conta da flexão; 

 

 

• Roteiro de 

apoio; 

• Exemplos de 

aplicações. 

• Envio de 

atividade 

com 

questões 

subjetivas. 

 

 23/08/2021 

a       

03/09/2021 

 

 
A6 =  45 

pts 

 

 
        0 

Tópico 11: 10 aulas 
(8 aulas para leitura, 

2 aulas para 

atividade) 

 
    12 

 
Unidade 1   

1º/2021 

 
  12 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 
• Não se aplica 

24/08/2021 

e 

31/08/2021 

10 - 11 h 

 
      0 

 
        0 

 
Tópico 12: 2 aula 

 
Somatório carga horária SEMANAS 7 e 8 (23/08/2021 a 03/09/2021) 

  
 12h/a 

 

 
13 

 
 

Unidade 2       

1º/2021 

 

 
  13 

 

Cisalhamento 

transversal 

 

• Determinar a tensão de 

cisalhamento de uma viga com 

seção prismática; 

• Roteiro de 

apoio; 

• Exemplos de 

aplicações. 

• Envio de 

atividade 

com 

questões 

subjetivas. 

 

 06/09/2021 

a       

17/09/2021 

 

 
A7 = 45 

pts 

 

 
        0 

Tópico 13: 10 aulas 
(8 aulas para leitura, 

2 aulas para 

atividade) 

 
    14 

 
Unidade 2   

1º/2021 

 
  14 

 

Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 
• Não se aplica 

07/09/2021 

e 

14/09/2021 

10 - 11 h 

 
      0 

 
        0 

 
Tópico 14: 2 aula 

 
Somatório carga horária SEMANAS 9 e 10 (06/09/2021 a 17/09/2021) 

  
 12h/a 

 

 
15 

 
 

Unidade 2       

1º/2021 

 

 
  15 

 

Deflexão em vigas 

retas 

• Aprender métodos para  

determinar a deflexão e a 

inclinação em pontos específico 

de vigas e eixos com condições 

de contorno conhecidas. 

• Roteiro de 

apoio; 

• Exemplos de 

aplicações. 

• Envio de 

video com a 

resolução do 

problema 

proposto. 

 

 20/09/2021 

a       

01/10/2021 

 
A8 =  50 

pts 

 

 
        0 

Tópico 15: 10 
aulas (8 aulas para 
leitura, 2 aulas para 

pesquisa) 

 
    16 

 
Unidade 2   

1º/2021 

 
  16 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 
• Não se aplica 

21/09/2021 

e 

28/09/2021 

10 - 11 h 

 
      0 

 
        0 

 
Tópico 16: 2 aulas 

 
Somatório carga horária SEMANAS 11 e 12 (20/09/2021 a 01/10/2021) 

  
 12h/a 



 

 

 
17 

 
 

Unidade 2       

1º/2021 

 

 
  17 

 

Projeto e 

dimensionamento de 

vigas 

• Discutir a base para a realização 

de um projeto de viga 

prismática; 

• Aprender um método para 

dimensionamento de vigas 

prismática. 

 

• Roteiro de 

apoio; 

• Exemplos de 

aplicações. 

 

• Envio de 

atividade 

com 

questões 

subjetivas. 

 

 04/10/2021 

a       

08/10/2021 

 

 
A9 =  50 

pts 

 

 
        0 

Tópico 17: 5 aulas 
(4 aulas para 

leitura, 1 aula para 
pesquisa) 

 
    18 

 
Unidade 2   

1º/2021 

 
  18 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 
• Não se aplica 

05/10/2021 

10 - 11 h 

 
      0 

 
        0 

 
Tópico 18: 1 aula 

 
Somatório carga horária SEMANA 13 (04/10/2021 a 08/10/2021) 

  
 6h/a 

 

 
19 

 
 

Unidade 2       

1º/2021 

 

 
  19 

 

Transformação de 

tensão 

• Aprender como transformar as 

componentes de tensão 

associadas a um determinado 

sistema de coordenadas a um 

diferente; 

• Obter a tensões máximas 

normal e de cisalhamento. 

• Roteiro de 

apoio; 

• Exemplos de 

aplicações. 

• Envio de 

atividade 

com 

questões 

subjetivas. 

 

 11/10/2021 

a       

15/10/2021 

 

 
A10 =  0 

pts 

 

 
        0 

Tópico 19: 5 aulas 
(4 aulas para 

leitura, 1 aula para 
pesquisa) 

 
    20 

 
Unidade 2   

1º/2021 

 
  20 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

• Plataforma 

virtual 
• Não se aplica 

 
12/10/2021 

10 - 11 h 

 
      0 

 
        0 

 
Tópico 20: 1 aula 

 
Somatório carga horária SEMANA 14 (11/10/2021 a 15/10/2021) 

  
 6h/a 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

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

NOTA 1 = A1+A2+A3+A4,  NOTA 2 = A5+A6+A7,  NOTA 3 = A8+A9+10 

MÉDIA FINAL= (NOTA 1+NOTA 2+ NOTA 3)/3 

Pontos 300 pontos 

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

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: P3 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II PERÍODO: 4º

CURSO: ENGENHARIA CIVIL

COMPONENTE CURRICULAR: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II
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 2021.1 Semana 1 -Introdução e
apresentação da

disciplina.
-Materiais Cerâmicos

e suas aplicações na
construção civil.

-Orientar os alunos
no desenvolvimento
das atividades não

presenciais.
-Apresentar a

metodologia de
trabalho, ementa e

conteúdo
programático.
-Identificar os

materiais cerâmicos
para construção civil.

-Documentos
acadêmicos;

-Apresentação de
Slides explicando

o conteúdo
programático e
metodologia de

trabalho;
-Lista de questões

importantes;
-Encontro remoto
via google meet

(1 hora)

-Participação no
encontro remoto
via google meet;

-Conjunto de
questões abertas a
sobre Materiais

Cerâmicos;
-Formulário

objetivo sobre os
temas abordados.

de
05/07/2021

a
09/07/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana
(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Materiais

Cerâmico.
(3 horas)/

10 pontos**

-Envio de conceitos
fundamentais via

documento do
google

(1 hora)/
10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet.
(1 hora)

8

2 2021.1 Semana 2 -Vidros para
Construção Civil.

-Conhecer, classificar
e saber aplicar os

materiais de
construção em

edificações.

-Texto Base sobre
Vidros para

Construção Civil;
-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
Vidros para

Construção Civil;
-Formulário

objetivo sobre os
temas abordados.

de
12/07/2021

a
16/07/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana
(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Vidros para
Construção Civil.

(3 horas)/
10 pontos

Envio de resumo de
leitura de artigo

técnico.
(1 hora)/

10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet.
(1 hora)

8

3 2021.1 Semana 3 - Madeiras para
Construção Civil.

-Conhecer, classificar
e saber aplicar os

materiais de
construção em

edificações.

-Texto Base sobre
Madeiras para

Construção Civil;
-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 Madeiras

para Construção
Civil.

-Formulário
objetivo sobre os
temas abordados.

de
19/07/2021

a
23/07/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana;
(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Madeiras
para Construção

Civil.
(3 horas)/
10 pontos

Envio de resumo de
leitura de artigo

técnico.
(1 hora)/

10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet.
(1 hora)

8

4 2021.1 Semana 4 -Tintas e Vernizes. -Conhecer, classificar
e saber aplicar os

materiais de
construção em

edificações.

-Texto Base sobre
Tintas e Vernizes.;
-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 Tintas e

Vernizes.
-Formulário

objetivo sobre os
temas abordados.

de
26/07/20201

a
30/07/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana;
(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Tintas e

Vernizes..
(3 horas)/
10 pontos

Envio de resumo de
leitura de artigo

técnico.
(1 hora)/

10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet.
(1 hora)

8

5 2021.1 Semana 5 - Polímeros para
Construção Civil.

-Conhecer, classificar
e saber aplicar os

materiais de
construção em

edificações.

-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 Polímeros

para Construção
Civil;

-Formulário
objetivo sobre os
temas abordados.

de
02/08/2021

a
06/08/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana
(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Polímeros

para Construção
Civil.

(3 horas)/
10 pontos

Envio de resumo de
leitura de artigo

técnico.
(1 hora)/

10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet
(1 hora)

8

6 2021.1 Semana 6 - Materiais
Betuminosos.

-Conhecer, classificar
e saber aplicar os

materiais de

-Texto Base sobre
Concreto;

-Apresentação de
Slides de revisão;

-Participação no
encontro remoto
via google meet;

-Conjunto de

de
09/08/2021

a
13/08/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana

Envio de resumo de
leitura de artigo

técnico.
(1 hora)/

8



construção em
edificações.

-Lista de questões
importantes;

-Encontro remoto
via google meet

(1 hora)***

questões abertas
sobre Materiais
Betuminosos;
-Formulário

objetivo sobre os
temas abordados.

(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Materiais

Betuminosos
(3 horas)/
10 pontos

10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet.
(1 hora)

7 2021.1 Semana 7 - Pedras como
material de

acabamento.

-Desenvolver a
capacidade de

controle de qualidade
do principal material

de construção.

-Texto Base
Controle

Tecnológico do
concreto;

-Apresentação de
Slides;

- Exemplos
resolvidos.

-Encontro remoto
via google meet

(1 hora)***

-Participação no
encontro remoto
via google meet;

-Questões
dissertativas sobre

o assunto.
-Formulário

objetivo sobre os
temas abordados.

de
16/08/2021

a
20/08/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana
(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Pedras como

material de
acabamento..

(3 horas)/
10 pontos

Envio de resumo de
leitura de artigo

técnico.
(1 hora)/

10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet
(1 hora)

8

8 2021.1 Semana 8 - Terra Crua como
Materiais de
Construção.

Conhecer, classificar
e saber aplicar os

materiais de
construção em

edificações.

-Texto Base sobre
Ensaios;

-Apresentação de
Slides;

-Lista de questões
importantes;

-Encontro remoto
via google meet

(1 hora)***

-Participação no
encontro remoto
via google meet;

-Questões
dissertativas sobre

o assunto.
-Formulário

objetivo sobre os
temas abordados.

de
23/08/2021

a
27/08/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana
(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Terra Crua

como Materiais de
Construção.

(3 horas)/
10 pontos

Envio de resumo de
leitura de artigo

técnico.
(1 hora)/

10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet
(1 hora)

8

9 2021.1 Semana 9 - Materiais
Reciclados.

Consolidar os
conhecimentos por

meio de uma
combinação da
explicação do
professor com

pesquisas sobre o
tema abordado.

-Texto Base sobre
materiais

cerâmicos;
-Apresentação de
Slides de fixação;
-Lista de questões

importantes;
-Encontro remoto
via google meet

(1 hora)***

-Participação no
encontro remoto
via google meet;

-Questões
dissertativas sobre

o assunto.
-Formulário

objetivo sobre os
temas abordados.

de
30/08/2021

a
03/09/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana
(3 horas)/
10 pontos

-Formulário objetivo
sobre Materiais

Reciclados.
(3 horas)/
10 pontos

-Pesquisa sobre
aplicações de

materiais reciclados
na construção civil..

(1 hora)/
10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet
(1 hora)

8

10 2021.1 Semana
10

- Fechamento da
Disciplina.

Consolidar os
conhecimentos por

meio de uma
combinação da
explicação do
professor com

pesquisas sobre os
temas abordados.

-Apresentação de
Slides de revisão;
-Lista de questões

importantes;
-Encontro remoto
via google meet

(1 hora)***

-Participação no
encontro remoto
via google meet;

-Resolução de
questões sobre os
temas abordados

na semana.

de
06/09/2021

a
10/09/2021

-Conjunto de
questões abertas a ser
respondidas durante a

semana
(6 horas)/
20 pontos

Colaboração em
texto sobre causa,

efeito e soluções de
vícios construtivos

sobre os temas
abordados na

disciplina.
(1 hora)/

10 pontos

Encontro tira
dúvidas via google

meet
(1 hora)

8

* Planejamento de 1 período letivo.

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

Pontos

ATIVIDADE INDIVIDUAL - QUESTÕES DISSERTATIVAS (A1)
Respostas dadas em lista de questões abertas elaborada em Google Documento

ATIVIDADE INDIVIDUAL - QUESTÕES OBJETIVAS (A2)
Respostas dadas em lista de questões objetivas elaborada em Google Formulário

ATIVIDADE COLABORATIVA (A3)
Colaboração em Atividades de Fichamento de Leitura de Artigos e também e
elaboração de textos técnicos sobre os temas abordados.

MÉDIA DA DISCIPLINA = (A1+A2+A3)/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
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TURMA: TURMA: 20211.4.655.1D, Superior de Bacharelado em Engenharia Civil , Matriz 291, 4º Período, Diurno
PERÍ O DO : PERÍ O DO : 2021.1

CURSO :CURSO : Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil

CO MPO NENTE CURRI CULAR: CO MPO NENTE CURRI CULAR: Mecânica dos Fluidos CARGA HO RÁRI A (%):CARGA HO RÁRI A (%):

80h (100%)PRO FESSO R(A) FO RMADO R(A):  PRO FESSO R(A) FO RMADO R(A):  João Vitor de Queiroz Marques

TÓPICOTÓPICO UNDUND AULAAULA TEMATEMA OBJETIVOSOBJETIVOS

RECURSOSRECURSOS

DIDÁTICO-DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOSPEDAGÓGICOS

INSTRUMENTOINSTRUMENTO

DE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃO
PERÍODOPERÍODO

ATIVIDADEATIVIDADE
INDIVIDUAL/INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO

ATIVIDADEATIVIDADE
COLABORATIVA/COLABORATIVA/

PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO

CARGACARGA
HORÁRIAHORÁRIA

(H/A(H/A

1 1ª Unidade
1ª

aula

Apresentação e

Ambientação

● Apresentar a

disciplina

● Apresentar a

metodologia de

avaliação

Aula

expositiva.

AVA

-

12/07

a

17/07

- - 1h

1 1ª Unidade
1ª

aula

Conceitos

Fundamentais

● Apresentar os

primeiros

conceitos sobre

fluidos. Definição

e exemplos

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A11)

12/07

a

17/07

25 pontos - 4h

1 1ª Unidade
2ª

aula

Noções Básicas.

Fluido definição.

Métodos de

análise. Tensões

fluidas.

● Incutir no aluno

o conceito de

tensão de

cisalhamento

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A12)

19/07

a

24/07

25 pontos - 5h

2 1ª Unidade
3ª

aula

Forças

Hidráulicas em

superfícies

submersas

● Definir o

conceito de forças

em superfícies

submersas

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A13)

26/07

a

31/07

25 pontos - 5h

2 1ª Unidade
4ª

aula

Revisão de

Estática dos

Fluidos. Forças

sobre corpos

submersos.

Empuxo,

Equil íbrio

Estabil idade

● concluir o

conceito de forças

em corpos

submersos com a

aplicação de

exemplos

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A14)

02/08

a

07/08

25 pontos - 5h

3 2ª Unidade
1ª

aula

Balanço Global

de massa

● Introduzir ao

conceito de

balanço global de

massa

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A21)

09/08

a

14/08

10 pontos - 4h

2ª

Análise de

Escoamentos.

● Introdução ao

procedimento de

cálculo de Aula Atividade 16/08



3 2ª Unidade aula Cinemática.

Volumes de

Controle.

escoamentos

util izando de

Volumes de

controle

expositiva.

AVA

no AVA

(A22)

a

21/08

10 pontos - 4h

4 2ª Unidade
3ª

aula

Equação da

quantidade de

movimento para

o volume de

controle inercial

● Introdução à

equação da

quantidade de

movimento com

exemplos

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A23)

23/08

a

28/08

20 pontos - 4h

4 2ª Unidade
4ª

aula

Conservação da

energia.

Bernoull i .

Escoamento

Potencial.

● Desenvolver,

juntamente com o

aluno, o conceito

da equação de

Bernoull i  com

aplicações.

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A24)

30/08

a

04/09

20 pontos - 4h

5 2ª Unidade
5ª

aula

Dinâmica de

fluxo

incompressível

não-viscoso

● Incutir no aluno

o conceito

dinâmico do fluido

incompressível

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A25)

06/09

a

11/09

20 pontos - 4h

5 2ª Unidade
6ª

aula

Medição do

escoamento com

tubo de Pitot

com Venturi.

● Apresentar o

conceito dos

medidores de

vazão mais

util izados

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A26)

13/09

a

18/09

10 pontos - 4h

5 2ª Unidade
7ª

Aula

Desenvolvimento

prático de

medição.

● Apresentação

de um vídeo sobre

o assunto

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A27)

20/09

a

25/09

10 pontos - 4h

6 3ª Unidade
1ª

aula

Transferência de

Massa

● Apresentar as

equações

util izadas com

transferência de

massa.

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A31)

27/09

a 2/10
10 pontos - 4h

6 3ª Unidade
2ª

aula

Concentração.

Análise

dimensional.

● Apresentar o

conceito de

análise

dimensional.

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A32)

4/10 a

09/10
10 pontos - 4h

7 3ª Unidade
3ª

aula

Escoamento de

fluidos ao redor

de corpos

submersos

● apresentar o

conceito teórico

para escoamentos

fluidos ao redor de

corpos submersos.

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A33)

11/10

a

16/10

20 pontos - 4h

7 3ª Unidade
4ª

aula

Escoamento em

Condutos

Forçados.

● Apresentar ao

aluno o conceito

de escoamento

interno.

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A34)

18/10

a

23/10

20 pontos - 4h

8 3ª Unidade
5ª

aula

Introdução à

transferência de

calor

● Apresentar uma

breve introdução

ao conceito de

transferência de

calor aplicado aos

escoamentos

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A35)

25/10

a

29/10

20 pontos - 4h

8 3ª Unidade
6ª

aula

Modos de

transferência de

calor.

● Apresentar os

modos de

transferência de

calor

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A36)

01/11

a

06/11

10 pontos - 4h

8 3ª Unidade
7ª

aula

Modos de

transferência de

calor.

● Continuação do

assunto dos

modos de

transferencia de

calor

Aula

expositiva.

AVA

Atividade

no AVA

(A37)

08/11

a

12/11

10 pontos - 4h

Dar o aluno uma

oportunidade de Atividade 15/11 100



9 - - Provas finais recuperar a nota

final

- no AVA (AF) a

21/11

pontos - 4h

Pontua ç ã o da s  Ati vi da des  I ndi vi dua i s  e Col a bor a ti va s  r ea l i za da s  na  Ambi ente Vi r tua l  dePontua ç ã o da s  Ati vi da des  I ndi vi dua i s  e Col a bor a ti va s  r ea l i za da s  na  Ambi ente Vi r tua l  de

Apr endi za gemApr endi za gem
PO NTO SPO NTO S

Fór mul a  de c á l c ul o da  pontua ç ã o: Fór mul a  de c á l c ul o da  pontua ç ã o: 

Ca da  uni da de pos s ui  um c onj unto de a ti v i da des  que s oma m 1 0 0  pontos  c a da .Ca da  uni da de pos s ui  um c onj unto de a ti v i da des  que s oma m 1 0 0  pontos  c a da .

1ª unidade: A11 + A12 + A13 + A14 = 100 pontos

2ª unidade: A21 + A22 + A23 + A24 + A25 + A26 + A27= 100 pontos

3ª unidade: A31 + A32 + A33 + A34 + A35 + A36 + A37= 100 pontos

a  MÉDI A FI NAL da  di s c i pl i na  s er á  a  médi a  a r i tméti c a  da s  3  uni da des , ou s ej a :a  MÉDI A FI NAL da  di s c i pl i na  s er á  a  médi a  a r i tméti c a  da s  3  uni da des , ou s ej a :

MF (Média Final) = (1ª  + 2ª  + 3ª )/3

Aos  a l unos  que, por  di r ei to, fa zem fi na l , s er á  a tr i buído no A.V.A. uma  a ti vi da de fi na l  va l endo 1 0 0Aos  a l unos  que, por  di r ei to, fa zem fi na l , s er á  a tr i buído no A.V.A. uma  a ti vi da de fi na l  va l endo 1 0 0

pontospontos
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 2021.1.........-ENGENHARIA CIVIL 
CURSO:  - Bacharelado em Engenharia Civil - Patos (CAMPUS PATOS) 
COMPONENTE CURRICULAR: Física Geral III 
PROFESSOR(A): Rodrigo Fasseluan Morais Correia 

PERÍODO: 2021.1-10 semanas 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  
100% (80h/a) 
 

 

 

TÓ
PI
C
O 

UNIDAD
E 

(bimestr
e/ 

semestr
e) 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO - 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
de avaliação 

PERÍO
DO 

PONTUAÇ
ÃO 

atividade 
individual 

PONTUAÇÃ
O  

atividade 
colaborativ

a 

Carg
a 

horár
ia 

(h/a) 

1 1 Etapa Carga Elétrica e Força 
Elétrica 

Conhecer e discutir os conceitos de  
carga elétrica  
Condutores e isolantes e os 
processos de eletrização  
Lei de Coulomb  

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios.  

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

05/07 a 
11/07 

100 
 

 8h/a 

2 1 Etapa Campo Elétrico e Lei de 
Gauss;  
 

Discutir e conhecer o conceito e 
aplicações do Campo elétrico e as 
linhas de campo  
Dipolo elétrico  
Fluxo e lei de Gauss  
Aplicações da lei de Gauss  
Cargas em condutores  

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

12/07 a 
18/07 

100 
 

 8h/a 

3 1 Etapa  Potencial Elétrico Discutir e conhecer o conceito e 
aplicações da Energia potencial 
elétrica do potencial elétrico e a 
diferença de potencial  
Potencial de um sistema de cargas 
puntiformes  
Cálculo do potencial elétrico de 
distribuições contínuas de cargas  
Gradiente do potencial 

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

19/07 a 
25/07 

 100 8h/a 

4 1 Etapa   Capacitância e Dielétricos; Aplicar os conceitos de 
 Capacitância e capacitores  
Capacitores em série e em paralelo  
Armazenamento de energia em 
capacitores  
Energia do campo elétrico  
Dielétricos  
Lei de Gauss em dielétricos  

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

26/07 a 
01/08 

 100 8h/a 



5 2 Etapa   Corrente Elétrica e 
Resistência Elétrica 

Discutir e conhecer o conceito e aplicações da Corrente elétrica  
Resistividade  
Resistência e lei de Ohm  
Resistores em série e em paralelo  
Força eletromotriz e circuito elétrico  
Energia e potência em circuitos   
 

 

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual (online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

02/08 a 
08/08 

100 
 

 8h/a 

6 2 Etapa Circuitos elétrico de 
Corrente Contínua 

Aplicar os conceitos das leis de Ohm 
nos Instrumentos de medidas 
elétricas Leis de Kirchhoff. 

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual (online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

09/08 a 
15/08 

 100 8h/a 

7 2 Etapa   Circuitos elétrico de 
Corrente Contínua 

Discutir e conhecer o conceito de 
Circuitos RC 

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual (online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

16/02 a 
22/08 

100  8h/a 

8 3 Etapa   Campo Magnético, Força 
Magnética e a Lei de 
Ampère. 

Discutir, conhecer e aplicar o conceito 
de Campo magnético  
Linhas de campo magnético e fluxo 
magnético  
Movimento de uma carga puntiforme 
em um campo magnético  
Força magnética sobre um condutor 
transportando corrente  
Força e torque sobre espiras com 
correntes  
Campo magnético de cargas 
puntiformes em movimento  
Campo magnético de correntes 
elétricas – lei de Biot-Savart  
Campo de uma espira circular  
Lei de Ampère Aplicações da lei de 
Ampère 

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

23/08 a 
29/08 

100  8h/a 

9 3 Etapa  Indução Magnética, Lei de 
Faraday e Lei de Lenz, 
Corrente Alternada 

Aplicar o fenômeno de Experiências 
de indução  
Lei de Lenz  
Lei de Faraday  
Força eletromotriz induzida  
Campos elétricos induzidos  
Correntes de Foucault  

Corrente de deslocamento e 
equações de Maxwell 

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual (online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

30/08 a 
05/09 

 100 8h/a 

10 3 Etapa   Ondas eletromagnéticas e 
Equações de Maxwell 

Compreender os diversos tipos de 
ondas eletromagnéticas  e Equações 
de Maxwell  
Ondas eletromagnéticas planas e 
velocidade da luz  
Ondas eletromagnéticas senoidais  
Energia e momento linear em ondas 
eletromagnéticas Ondas 
eletromagnéticas estacionárias. 

Leitura textual, Aula expositiva 
virtual online e vídeo aulas 
gravadas) exercícios de fixação e 
lista de exercícios. 

Lista de 
exercícios e 
resolução de 
questionário. 

06/09 a 
12/09 

100  8h/a 

 



 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 
pontos 

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

Para o 1º Etapa faremos uma média das pontuações atingidas pelos estudantes em cada semana  

(MB=NA/4)  

Para o 2º Etapa faremos uma média das pontuações atingidas pelos estudantes em cada semana  

(MB=NA/3) 

Para o 3º Etapa faremos uma média das pontuações atingidas pelos estudantes em cada semana  

(MB=NA/3)  

 

 

Assinatura do Docente: Rodrigo Fasseluan Morais Correia 

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

Local/Data da Aprovação: 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: P4 
PERÍODO: 2021.1 – (13/09 à 21/11/2021) 

CURSO: Superior de Engenharia Civil 

COMPONENTE CURRICULAR: Topografia  

CARGA HORÁRIA (% a definir): 67 h/ (80 aulas) 
PROFESSOR(A): Gracieli Louise Monteiro Brito Vasconcelos 

 
 

TÓPICO TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS 
DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

 
1 

Conceitos 
introdutórios  
 

- Apresentar o conceito e a história da 
Topografia; 
- Mostrar a importância e a divisão da 
topografia; 
- Apresentar a diferenca entre Geodésia e 
Topografia;  
- Apresentar os tipós de medidas topográficas; 
- Apresentar os sistemas de projeção; 
- Explanação sobre levantamento e 
locação; 
- Explanação sobre a Topografia Moderna; 
- Explanação sobre escalas gráficas e 
numéricas. 

- Notas de aula 
- Livro Digital 
- Slides 
- Vídeos 
 

Formulário  13/09 a 19/09 
100 pontos 

(P1) 
 

CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 

2 
- Medidas 
Angulares  

- Conceituar os ângulos  topográficos 
horizontais; 
- Conceituar os ângulos  topográficos 
verticais; 
- Explanação sobre a conversão de azimutes e 
rumos; 
- Apresentar o conceito de deflexão; 
- Explanação sobre azimute magnético   
 

- Notas de aula 
- Livro Digital 
- Vídeos 
- Slides 
 

Lista de exercícios 20/09 a 26/09 
100 pontos 

(P2) 
 

CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 

3 
- Medidas de 
distâncias  

- Conhecer os tipos de medidas de campo: 
direta, indireta e eletrônica 
- Relacionar os tipos de medidas com os 
equipamentos  
- Aprender o cálculo  das distâncias  
- Identficar os equipamentos topográficos 
- Conhecer a montagem e a operação dos 
instrumentos topográficos 
- Aprender a realizar a leitura da mira 

- Notas de aula 
- Livro Digital 
- Vídeos 
- Slides 
 

Lista de exercícios 27/09 a 03/10 
100 pontos 

(P3) 
 

CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 



 
4 

Levantamento 
Planimétrico 

- Apresentar os tipos de poligonais; 
- Identificar  as técnicas de um  Levantamento 
Planimétrico; 
- Aprender os cálculos de um levantamento 
por irradiação; 
- Compreender o cálculo de coordenadas de 
um levantamento 
 

- Notas de aula 
- Vídeos 
- Livro Digital 
- Slides 

Lista de Exercício 04/10 a 10/10 Sem pontuação   
CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 

 
5 

Erro angular e 
linear de 
fechamento em 
uma poligonal 
fechada 

- Explanação sobre o somatório de ângulos em 
poligonais exatas; 
- Apresentar o cálculo do erro Angular de 
Fechamento; 
- Explanação sobre a tolerância ao erro 
angular em um levantamento; 
- Explanação sobre Correção angular. 
- Explanação sobre o erro Linear de 
Fechamento e o erro linear Relativo; 
 

- Notas de aula 
- Vídeos 
- Livro Digital 
- Slides 

Atividade em grupo  
(Cálculos e 
construção de uma 
planta topográfica 
por levantamento 
planimétrico)  

11/10 a 17/10 
100 Pontos  

(P4) 
 

CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 

6 

Erro linear de 
fechamento em 
uma poligonal 
fechada 

(continuação do assunto da semana anterior) 
- Apresentar a correção linear; 
- Explanação sobre o cálculo de área pelo 
Método de Gauss. 
- Desenho da planta  

- Notas de aula 
- Vídeos 
- Livro Digital 
- Slides 

Atividade em grupo  
(Cálculos e 
construção de uma 
planta topográfica 
por levantamento 
planimétrico)  

18/10 a 24/10   
CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 

7 

Revisão do 
primeiro 
módulo 
 

Assessoramento para dúvidas sobre ass etapas 
de cálculo de uma poligonal fechada. 

- Notas de aula 
- Vídeos 
- Livro Digital 
 

 25 /10 a 31/10 Sem pontuação  
CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 

8 
Levantamento 
altimétrico  

- Conceituar sobre  levantamento altimétrico; 
- Apresentar a função e os tipos de 
levantamento altimétrico; 
- Apresentar os tipos de equipamentos 
utilizados;  
- Explicar sobre marco altimetrico; 
- Apresentar os métodos gerais de 
nivelamento. 
 - Identificar as cotas do terrenos e os pontos 
da estação; Calcular as cotas do terreno; 
- Explanação sobre os cálculos de visadas a 
Ré; visadas a vante intermediárias e de 
mudança; 
-Preencher a caderneta altimétrica topográfica. 

- Notas de aula 
- Livro Digital 
- Slides 

Fomulário  01/11 a 07/11 
100 Pontos 

(P5) 
 

CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 

9 
Curvas de 
Nível  
 

- Conceituar as curvas de nível; 
- Apresnetar a importância da utilização das 
curvas de 
nível; 
- Explicar sobre a construção de curvas de 
nível por meio 
de interpolação; 
- Explicar sobre a representação gráfica das 
curvas de nível e de seção transversal. 

- Notas de aula 
- Livro Digital 
- Slides 
 

Atividade em grupo  
(Construção de 
curvas de nível) 

08/11 a 14/11 
100 Pontos 

(P6) 
 

CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 



10 

 
Curvas de 
Nível  
 

- Construir curvas de nível por meio de uma 
caderneta de nivelamento geométrico; 
- Esboçar graficamente a área com curvas 
de nível; 
- Desenhar um perfil transversal e um 
longitudinal. 
- Reposição para aqueles que faltarma alguma 
atividade.  

- 
Atividade em grupo  
(Construção de 
curvas de nível) 

15/11 a 21/11 - - 
CH TOTAL: 8h/a 
-6h assíncronas 
-2h síncronas 

- 
ATIVIDADE 
FINAL 

 Todo o conteúdo abordado na disciplina - - 26/11 100 pontos - - 

 
 

1ª Nota (A1) – Semanas 1, 2 e 3  100 pontos ;    𝑨𝟏 =  
𝑷𝟏 𝑷𝟐 𝑷𝟑

𝟑
 

2ª Nota (A2) – Semana 5 (Trabalho em grupo) 100 pontos; A2 = (P4) 

3ª Nota (A3) – Semana 8 e 9 (Trabalho em grupo) 
100 pontos ;    𝐴3 =    

 

Média Final  
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =  

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

3
 

 

Atividade Final  

 
100 pontos 

Apenas para os alunos que possuem média entre 40 e 70 pontos 

Assinatura do Docente:  

 

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


