
ANEXO I 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

TURMA: 20201.3.601.1N 

 

PERÍODO: 3º período 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Ambiental 
 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 32 aulas 

PROFESSOR(A): Priscila de Souza Maciel 
 

 

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/2020 
01 

Revisão: Estágios de 

atuação das empresas 

na Gestão Ambiental 

 Revisar as premissas da 

disciplina; 

 Discutir os estágios de conduta 

das empresas em relação ao 

SGA; 

 Pesquisar sobre a relação das 

empresas com a fiscalização. 

 Roteiro de 

apoio 

 Slides; 

 Pesquisa de 

reportagens 

na internet. 

 

 Busca de 

reportagem e 

análise escrita. 

31/08/2020 

a 

04/09/2020 

10 pts 0 

Tópico 1: 3 aulas 

(1 aula de leitura do 

material e 2 aulas de 

pesquisa e 

elaboração da 

atividade) 

2 
Unidade 1  

1º/2020 
02 

Desenvolvimento 

sustentável 

 Revisão de conceitos; 

 Conhecer a relação do 

desenvolvimento sustentável e 

crescimento econômico; 

 Aprofundar o debate sobre as 

políticas públicas ambientais no 

Brasil. 

 Roteiro de 

apoio; 

 Slides; 

 Trecho de 

apostila para 

leitura. 

 Questionário 

Google Class 

Room. 

31/08/2020 

a 

04/09/2020 

25 pts 0 

Tópico 2: 4 aulas 

(3 aulas de leitura 

do material e 1 aula 

para atividade) 

3 
Unidade 1 

1º/2020 
03 Debate e dúvidas 

 Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

 Chat Google  Não se aplica 
02/09/2020 

18 - 19 h 
0 0 Tópico 3: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 1 (31/08/2020 a 04/09/2020) 8h/a 

4 
Unidade 2 

1º/2020 
01 

Desastres ambientais 

no mundo 

 Conhecer as denominações 

técnicas para os desastres 

ambientais; 

 Debater a interferência dos seres 

humanos nos desastres; 

 Debater a causas e ocorrência de 

grandes desastres ambientais no 

 Roteiro de 

apoio; 

 Slides; 

 Vídeos. 

 Busca de 

reportagem e 

análise escrita. 

07/09/2020 

a 

11/09/2020 

25 pts 0 

Tópico 4: 3 aulas 

(2 aulas de leitura 

do material e 1 aula 

para atividade) 



mundo, partindo dos mais 

antigos até os mais recentes. 

5 
Unidade 2 

1º/2020 
02 Documentário “Home” 

 Aprofundar o conhecimento 

sobre os processos de 

desenvolvimento da humanidade 

e suas interferências no meio 

ambiente; 

 Debater a respeito das catástrofes 

e bruscas mudanças que a 

espécie humana causa no 

planeta; 

 Concluir como o homem 

interfere  no ecossistema. 

 Roteiro de 

apoio; 

 Documentário

. 

 Relatório 

apontando 

pontos 

coerentes e os 

sem 

embasamento, 

quanto ao 

documentário, 

na opinião do 

aluno. 

07/09/2020 

a 

11/09/2020 

25 pts 0 

Tópico 5: 4 aulas  

(1 aula de leitura, 2 

aulas para assistir o 

documentário e 1 

aula para escrita do 

relatório) 

6 
Unidade 2 

1º/2020 
03 Debate e dúvidas 

 Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

 Chat Google  Não se aplica 
09/09/2020 

18 - 19 h 
0 0 Tópico 6: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 2 (07/09/2020 a 11/09/2020) 8h/a 

7 
Unidade 3 

1º/2020 
01 

Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) 

 Conhecer os conceitos do SGA e 

suas diretrizes de implantação; 

 Introduzir o debate sobre a ISO 

14001.   

 Roteiro de 

apoio; 

 Trecho de 

apostila para 

leitura.. 

 Questionário 

Google Class 

Room 

14/09/2020 

a 

18/09/2020 

25 pts 0 

Tópico 7: 3 aulas  

(2 aulas para leitura, 

1 aula para 

atividade) 

8 
Unidade 3 

1º/2020 
02 ISO 14001 

 Aprender mais sobre a ISO 

14001-2015; 

 Verificar as alterações nas ISO’s; 

 Entender como é o processo de 

inserção do SGA em empresas 

em cumprimento à ISO 14001. 

 Roteiro de 

apoio; 

 Trecho de 

apostila para 

leitura; 

 Material de 

treinamento 

da ABNT. 

 Relatório de 

análise crítica 

da ISO. 

14/09/2020 

a 

18/09/2020 

15 pts 0 

Tópico 8: 4 aulas 

(3  aulas para 

leitura, 1 aula para 

atividade) 

9 
Unidade 3 

1º/2020 
03 Debate e dúvidas 

 Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

 Chat Google  Não se aplica 
16/09/2020 

18 - 19 h 
0 0 Tópico 9: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 3 (14/09/2020 a 18/09/2020) 8h/a 

10 
Unidade 4 

1º/2020 
01 

Sistema de Gestão 

Integrada e Educação 

Ambiental 

 Conhecer a integração do sistema 

de qualidade e de meio ambiente 

(ISO 14000 e ISO 9000); 

 Debater a importância da 

 Roteiro de 

apoio; 

 Trecho de 

apostila para 

 Busca de 

reportagem e 

análise escrita 

21/09/2020 

a 

25/09/2020 

15 pts 0 

Tópico 10: 2 aulas 

(1 aula para leitura, 

1 aula para 

atividade) 



educação ambiental para a 

comunidade, escolas e empresas. 

leitura; 

 Reportagens. 

11 
Unidade 4 

1º/2020 
02 

Vamos colocar em 

prática os princípios da 

Gestão Ambiental? 

 Promover uma atividade prática 

afim de alicerçar os 

conhecimentos discutidos no 

curso. 

 Roteiro de 

apoio; 

 Exemplos de 

aplicações. 

 

 Envio de vídeo 

com uma 

prática 

sustentável 

praticada pelo 

aluno. 

21/09/2020 

a 

25/09/2020 

60 pts 0 

Tópico 11: 5 aulas 

( 1 aula para leitura, 

2 aulas para 

pesquisa e 2 aulas 

para aplicação) 

12 
Unidade 4 

1º/2020 
03 Debate e dúvidas 

 Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. Explicar a atividade final 

apresentada nao tópico 11. 

 Chat Google  Não se aplica 
23/09/2020 

18 - 19 h 
0 0 Tópico 12: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 4 (21/09/2020 a 25/09/2020) 8h/a 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

200 pontos 

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

pontuação. 

Somatória 

Simples 

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 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 20201.3.601.1N, 3º Período, Noturno, 33h/40 aulas. 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Danilo de Medeiros Arcanjo Soares 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 75% (24,75h/ 30 aulas) 

 

TÓPICO UNIDADE TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

C.H. 

1 1º SEM 
Ambientação ao novo formato 

e revisão de conteúdo 

Apresentar a metodologia, 

recursos didáticos 
pedagógicos e instrumentos 

de avaliação, bem como 

revisar assuntos estudados. 

Slides e vídeos - 

16/11/2020 
a 

20/11/2020 
- - 2h 

2 1º SEM 
Conceitos e definições sobre 

empreendedorismo. 

Conhecer as habilidades e 

competências dos 

empreendedores. 

Conhecer a importância do 

empreendedorismo para uma 

sociedade. 

Conhecer os tipos de 

empreendedores. 

Slides e vídeos Lista de exercícios 

16/11/2020 

a 

20/11/2020 

20 - 4h 

3 1º SEM 
Empreendedorismo no Brasil e 

no mundo. 

Visão histórica sobre 

empreendedorismo no Brasil 

e no mundo. 

Slides e vídeos Lista de exercícios 

23/11/2020 

a 

27/11/2020 

20 - 6h 

4 1º SEM 
Conceitos e definições sobre 

organizações empresariais. 

Conhecer as definições, 

estrutura, características, 

recursos e papel das empresas 

no cenário econômico. 

Slides e vídeos Lista de exercícios 

30/11/2020 

a 

04/12/2020 

20 - 6h 

5 1º SEM 
Oportunidades e modelos de 

negócios. 

Aprender a identificar 

oportunidades e criar modelos 

de negócios. 
Slides e vídeos Lista de exercícios 

07/12/2020 

a 

11/12/2020 
20 - 6h 

6 1º SEM Planos de negócios. 

Conhecer o conceito, a 

importância e a estrutura de 

um plano de negócios. 

Slides e vídeos Trabalho 

14/12/2020 

a 

18/12/2020 

20 - 6h 

 

Assinatura 

(Professor) 
 

Assinatura 

(Subcomissão local) 
 Patos – PB, _____/_____/2020 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: P3 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: Tecnólogo em Segurança no Trabalho 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia da Pesquisa Científica 
CARGA HORÁRIA: 30 aulas 

PROFESSORA: Maria Clerya Alvino Leite 
 

 

 
 

SEMANA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMEN

TO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIV

A/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 

1 

Revisão dos conteúdos 

já minisrados: 

Ciência, conhecimento 

cientifico. O que é 

pesquisa? Por que 

elaborar um projeto de 

pesquisa 

Revisar os conteúdos 

ja ministrados antes 

do dia 17/03/2020 

-Aula síncrona (1h) 

-Slides com os 

conteúdos já ministrados 

 Atividade 

semanal com 

teste  

31/08 a 06/09 Atividade com 

teste 

Pontuação: 50 

pontos 

- 8 h/a 

 

2 

 

 

 

NBR 15287/2011 

Apresentar a norma 

da ABNT para 

elaboração de projetos 

de pesquisa 

-Momento síncrono: 

Atendimento aos 

discentes para 

dúvidas/esclarecimentos 

acerca dos conteúdos/ 

atividades propostas 

(1h) 

-Texto (norma) 

Produção de 

texto 

07 a 13/09         

 

 

- 

Atividade em 

grupo de 5 alunos.  

Pontuação: 50 

pontos 

8 h/a 

 

3 

Planejamento da 

pesquisa: Parte I (tema, 

delimitação do tema, 

problema x 

problematização) 

Orientar os discentes 

quanto ao 

planejamento de uma 

pesquisa 

- Momento síncrono: 

Atendimento aos 

discentes para 

dúvidas/esclarecimentos 

acerca dos conteúdos/ 

atividades propostas 

(1h). 

-Slides com o conteúdo 

da semana 

Análise de um 

projeto de 

pesquisa para 

verificação da 

presença dos 

elementos 

apresentados na 

semana 

14 a 20/09                  

 

 

 

                - 

Atividade em 

grupo de 5 alunos.  

Pontuação: 50 

pontos 

8 h/a 

4 Planejamento da 

pesquisa: Parte II 

(objetivos, hipótese, 

justicativa) 

Orientar os discentes 

quanto ao 

planejamento de uma 

pesquisa 

-Momento síncrono: 

Atendimento aos 

discentes para 

dúvidas/esclarecimentos 

acerca das atividades 

propostas (1h) 

-Slides com o conteúdo 

da semana 

Análise de um 

projeto de 

pesquisa para 

verificação da 

presença dos 

objetivos e 

justificativa 

conforme a 

orientação do 

maerial 

apresentado 

21 a 27/09               

 

 

 

               - 

Atividade em 

grupo de 5 alunos.  

Pontuação: 50 

pontos 

6 h/a 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

200 pontos 

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

pontuação. 

Ao final serão contabilizadas para efeito do SUAP 2 avaliações (notas):  

1º nota: Atividade da semana 1 + Atividade da semana 2 = 100 pontos 

2º nota: Atividade da semana 3 + Atividade da semana 4 = 100 pontos 

 

 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 



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 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

TURMA: 3º Período 
 

PERÍODO: 23/11 – 25/12 

 
CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho, Matriz 132 

COMPONENTE CURRICULAR: Estatística Aplicada  

CARGA HORÁRIA (% a definir): 32 aulas 

PROFESSOR(A): Maíra Rodrigues Villamagna 

 

 

TÓPICO UNIDADE TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS DIDÁTICO 

- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 

1 
1 

* Apresentação de dados em 

tabelas e gráficos. 

*Distribuição de frequência 

 Sem intervalos de classes 

 Com intervalos de classe 

* Apresentar dados em tabelas 

e gráficos 

* Apresentar os dados em 

tabelas de frequência 
 * Compreender conceitos e 

exemplos de aplicações 

* Orientações escritas 

* Vídeos 

* Apostila 
* Livro Digital 

* Trabalho 23/11 – 27/11  
* Trabalho (A1) 

50 pontos 
8 h/a 

 

2 
2 

* Medidas de posição 
(Média; Mediana e 

Moda.) 

 

* Compreender o conceito de 
medidads de posição  

* Calcular a média, moda e 

mediana de uma amostra 

* Orientações escritas 
* Vídeos 

* Apostila 

* Livro Digital 

* Questionário 30/11 – 04/12 

 

* Questionário(A2) 

20 pontos 

 6 h/a 

 

3 
3 

* Medidas de dispersão 

(Amplitude; Variância; Desvio 

padrão e Coeficiente de 
variação) 

*  Compreender o conceito de 

medidads de dispersão  

* Calcular a amplitude, 

Variância, Desvio padrão e 
Coeficiente de variação e uma 

amostra 

* Orientações escritas 

* Vídeos 

* Apostila 
* Livro Digital 

* Questionário 07/12 – 11/12 
* Questionário(A2) 

20 pontos 
 6 h/a 

4 4 

* Introdução à Probabilidade 
Propriedades de eventos e 

regras da adição de 

probabilidades; 

Probabilidade Condicional e 
regra da multiplicação de 

probabilidades; 

Eventos independentes. 
 

* Compreender o conceito de 

aleatoriedade 
* Realizar cálculos com 

probabilidades 

* Orientações escritas 

* Vídeos 
* Apostila 

* Livro Digital 

* Enviar vídeo sobre 

artigo contendo uma 
análise estatística 

14/12 – 18/12  

*Envio do vídeo da 

equipe sobre artigo 
(A3) 

100 pontos 

6 h/a 

5 5 

* Variável aleatória discreta e 

contínua 
* Distribuição de 

probabilidades contínuas 

 Distribuição Normal. 

 
 

* Compreender o que são 

variáveis aleatórias 
*Aplicar o conceito de 

distribuição normal em 

exemplos práticos na área de 

segurança no trabalho 
 

* Orientações escritas 
* Vídeos 

* Livro Digital 

*Apostila 

*Questionário 21/12 – 25/12 
* Questionário(A2) 

10 pontos 
 6 h/a 



 

* Planejamento de uma disciplina de 40 h 

 

 

 
 

 1o semestre 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Atividades individuais 50 pontos 
Atividades Colaborativas 150 pontos 

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

pontuação. 

∑𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

3
 

Assinatura do Docente: 

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: Tecnólogo de Segurança do Trabalho Período: 2020.1 

Curso: Segurança do Trabalho 

Componente Curricular: Legislação Previdenciária Carga Horária (% a definir): 80h/total - 60h/restante 

Professor(a): Ana Luiza Felix Severo 

 



Tópico Unidade 

(B/S) 

Aula Tema Objetivos Recursos 

didáticos - 

pedagógicos 

Instrumento 

de avaliação 

Período Atividade Ind. 

(Pontuação) 

Atividade Col. 

(Pontuação) 

CH (h/a) 

1 Semestre - Ambientação ao novo 

formato, revisão do 

conteúdo anterior e 

apresentação da nova 

proposta 

Rememorar o 

conteúdo visto: 

Seguridade Social 

(histórico e 

natureza); 

Princípios; Regime 

Próprio de 

Previdência Social 

Regime Geral de 

Previdência Social 

(abrangência e 

segurados - 

obrigatórios e 

facultativos) 

Aula síncrona 

com uso do power 

point  

Participação na 

aula com 

perguntas e 

comentários 

sobre o tema 

19/10/2020-

23/10/2020 

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra) 
 

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona. 

- 1h 

1 Semestre - Regime Geral: Filiação 

e inscrição 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Filiação e inscrição 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point + leitura de 

material a ser 

disponibilizado                                                                                                 

- 19/10/2020-

23/10/2020 

- - 3h 

2 Semestre - Regime Geral: 

Manutenção e perda da 

qualidade de segurado 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Manutenção e 

perda da qualidade 

de segurado 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point + leitura de 

material a ser 

disponibilizado 

- 26/10/2020-

30/10/2020 

- - 3h 

 Semestre - Regime Geral: 

Dependentes 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Dependentes 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point  + leitura de 

material a ser 

disponibilizado 

- 26/10/2020-

30/10/2020 

- - 3h 



2 Semestre - Regime Geral: 

Benefícios do RGPS e 

Carência 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Benefícios do 

RGPS e Carência 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point  

- 26/10/2020-

30/10/2020 

- - 1h 

2 Semestre - Aula para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a docente 

Apresentar 

elementos 

ofertados em aula 

assíncrona para 

provocar debate e 

dirimir dúvidas dos 

discentes. 

Participação 

com 

comentários e 

dúvidas 

Participação na 

aula com 

perguntas e 

comentários 

sobre o tema 

26/10/2020-

30/10/2020 

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra) 
 

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona. 

- 1h 

3 Semestre - Regime Geral: 

Benefícios do RGPS e 

Carência 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Benefícios do 

RGPS e Carência 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point   

- 02/11/2020-

06/11/2020 

- - 1h 

3 Semestre - Regime Geral: Tempo 

de serviço e  tempo de 

contribuição 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Tempo de serviço e  

tempo de 

contribuição 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point + leitura de 

material a ser 

disponibilizado 

- 02/11/2020-

06/11/2020 

- - 3h 



3 Semestre - Regime Geral: Salário 

de benefício 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Salário de 

benefício 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point + leitura de 

material a ser 

disponibilizado 

- 02/11/2020-

06/11/2020 

- - 3h 

3 Semestre - Aula para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a docente 

Apresentar 

elementos 

ofertados em aula 

assíncrona para 

provocar debate e 

dirimir dúvidas dos 

discentes. 

Aula síncrona 

para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a 

docente 

Participação na 

aula com 

perguntas e 

comentários 

sobre o tema 

02/11/2020-

06/11/2020 

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra) 
 

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona. 

- 1h 

4 Semestre - Regime Geral: 

Aposentadorias e 

Auxílios 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Aposentadorias e 

Auxílios 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point 

- 09/11/2020-

13/11/2020 

- - 3h 

4 Semestre - Regime Geral: Salários 

e Benefícios pagos aos 

dependentes 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Salários e 

Benefícios pagos 

aos dependentes 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point 

- 09/11/2020-

13/11/2020 

- - 2h 



4  - Aula para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a docente 

Apresentar 

elementos 

ofertados em aula 

assíncrona para 

provocar debate e 

dirimir dúvidas dos 

discentes. 

Aula síncrona 

para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a 

docente 

Participação 

com 

comentários e 

dúvidas 

09/11/2020-

13/11/2020 

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra) 
 

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona. 

- 1h 

4 Semestre - Avaliação I Avaliar os 

discentes de acordo 

com o conteúdo 

exposto Revisão 

Regime Geral 

Avaliação 

assíncrona 

Questionário 

contextualizado 

09/11/2020-

13/11/2020 

- 0-100 pontos 

 

Prazo: até a 

aula síncrona 

seguinte 

2h 

5 Semestre - Acidente de trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Definição 

Ocorrências 

equiparadas 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 
Definição 
Ocorrências 

equiparadas 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point 

- 16/11/2020-

20/11/2020 

- - 3h 



5 Semestre - Comentários sobre a 

prova e apresentação 

das últimas atividades 

avaliativas 

Responder a prova 

com os alunos e 

dirimir dúvidas 

Aula síncrona 

com uso do power 

point 

Participação 

com 

comentários e 

dúvidas 

16/11/2020-

20/11/2020 

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra) 
 

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona. 

 1h 

5 Semestre - Acidente de trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Comunicação de 

acidente de trabalho – 

CAT 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Comunicação de 

acidente de 

trabalho – CAT 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point  

- 16/11/2020-

20/11/2020 

- - 3h 

5 Semestre - Acidente de trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: Serviço 

de reabilitação 

profissional 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Serviço de 

reabilitação 

profissional 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point  

- 16/11/2020-

20/11/2020 

- - 1h 



6 Semestre - Acidente de trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: Serviço 

de reabilitação 

profissional 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Serviço de 

reabilitação 

profissional 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point  

- 23/11/2020-

27/11/2020 

- - 2h 

6 Semestre - Avaliação II - parcial Avaliar o 

desempenho do 

conteúdo ofertado 

de forma que os 

alunos construam 

um pensamento 

crítico e usem as 

ferramentas on-line 

disponíveis para 

promover a sua 

atuação. 

Aula assíncrona 

ler texto crítico 

(artigo de opinião 

de um especialista 

ou artigo 

científico) 

 

Questionário 23/11/2020-

27/11/2020 

0-50 pontos 

 

Prazo: até o dia 

da última 

avaliação 

- 4h 

6 Semestre - Acidente de trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: Serviço 

de reabilitação 

profissional 

 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Serviço de 

reabilitação 

profissional 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point  

- 23/11/2020-

27/11/2020 

- 

 

- 1h 



6 Semestre - Aula para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a docente 

Apresentar 

elementos 

ofertados em aula 

assíncrona para 

provocar debate e 

dirimir dúvidas dos 

discentes. 

Aula síncrona 

para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a 

docente 

Participação 

com 

comentários e 

dúvidas 

23/11/2020-

27/11/2020 

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra) 
 

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona. 

- 1h 

7 Semestre - Acidente de trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: Direitos 

dos acidentados 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Direitos dos 

acidentados 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point 

 

- 30/11/2020-

04/12/2020 

- - 3h 

7 Semestre - Avaliação II - parcial  Aula assíncrona 

vídeo 

documentário 

(Frutas doces 

vidas amargas) 

Questionário 30/11/2020-

04/12/2020 

0-50 pontos 

 

 

 

- 3h 



7 Semestre - Aula para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a docente 

Apresentar 

elementos 

ofertados em aula 

assíncrona para 

provocar debate e 

dirimir dúvidas dos 

discentes. 

Aula síncrona 

para dúvidas e 

interação entre os 

estudantes e a 

docente 

Participação na 

aula com 

perguntas e 

comentários 

sobre o tema 

30/11/2020-

04/12/2020 

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra) 
 

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona. 

- 1h 

7 Semestre - Acidente de trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Responsabilidade civil 

por acidente de 

trabalho 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Responsabilidade 

civil por acidente 

de trabalho 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point 

- 30/11/2020-

04/12/2020 

- - 1h 

8 Semestre - Acidente de trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Responsabilidade civil 

por acidente de 

trabalho 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais: 

Responsabilidade 

civil por acidente 

de trabalho 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point 

- 07/12/2020-

11/12/2020 

- - 1h 



8 Semestre - Avaliação III Avaliar os 

discentes de acordo 

com o conteúdo 

exposto Revisão 

Acidente de 

trabalho e 

moléstias 

ocupacionais. 

Atividade 

assíncrona (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Questionário 

contextualizado 

07/12/2020-

11/12/2020 

- 0-100 pontos 2h 

8 Semestre - Encontro síncrono - 

encerramento da 

disciplina e responder a 

avaliação 

Responder a prova 

com os alunos e 

dirimir dúvidas 

Aula síncrona 

podendo usar 

recurso do power 

point 

Participação 

com 

comentários e 

dúvidas 

 

07/12/2020-

11/12/2020 

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra) 
 

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona. 

- 1h 

8 Semestre - Reposição Avaliar discentes 

que fizerem jus à 

reposição 

Atividade 

assíncrona (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Questionário 

contextualizado 

07/12/2020-

11/12/2020 

0-100 pontos - 2h 

8 Semestre - Final Avaliar discentes 

que fizerem jus à 

final 

Atividade 

assíncrona (será 

aberta e encerrada 

remotamente 

Questionário 

contextualizado 

07/12/2020-

11/12/2020 

- - 2h 

Legenda: B: Bimestre; S: Semestre; Ind.: Individual; Col.: Colaborativa; CH: Carga Horária. 

*Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

 

 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

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

Para a Avaliação II, são duas parciais para obter a média aritmética da 

Avaliaçãototal II 

 

Assinatura do Docente:  

 

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

 

Local/Data da aprovação: 

 



PLANO INSTRUCIONAL 

 

 

TURMA: P3 DO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - IFPB – Campus Patos  
 

 

 PERÍODO: 2020.1 
 

CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

COMPONENTE CURRICULAR: SEGURANÇA DO TRABALHO NA INDÚSTRIA – 3º PERÍODO 
 

 

CARGA HORÁRIA (100%):  80h 

 
 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA 
 

 

 

TÓPI

CO 
UNIDADE TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS DIDÁTICO 

- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CH PROFESSOR 

1 
1º e 2º 

Semestre 

Ambientação com 
os alunos na 

plataforma remota 

 
Revisão das aulas 

presenciais já 

registradas no SUAP 
 

 
 

 

• Interagir com os alunos 

remotamente 

• Entender dificuldades e 

desafios na aprendizagem 

• Fazer overview dos 

assuntos já lecionados em 

modo presencial 
 

- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 

via chat/áudio/vídeo 
 

Lista de questões, 
questionários 

Assíncrona  

28/09/2020 a 

02/10/2020 
  100 8h Leandro 

2 
1º e 2º 

Semestre 

O ambiente 
industrial 

 

Sistemas de 
produção 

 

• Histórico 

• Conhecer características dos 

ambientes industriais 

• Conceitos de sistemas de 

produção com tipificação e 

exemplos 

• Processos produtivos 

• Inputs e outputs 

- Exemplos práticos de 

processos produtivos  
- Aulas em slides 

- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 
via chat/áudio/vídeo 

 

Mapa Mental 
05/10/2020 a 

09/10/2020 
100 - 8h Leandro 

3 
1º e 2º 

Semestre 

O ambiente 

industrial 

 
Sistemas de 

produção 
 

• Histórico 

• Conhecer características dos 

ambientes industriais 

• Conceitos de sistemas de 

- Exemplos práticos de 

processos produtivos  

- Aulas em slides 
- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 

Mapa Mental 
12/10/2020 a 

16/10/2020 
100 - 8h Leandro 



produção com tipificação e 
exemplos 

• Processos produtivos 

• Inputs e outputs 

via chat/áudio/vídeo 
 

4 
1º e 2º 

Semestre 

Estudo de máquinas 
e equipamentos 

 
 

• Conceitos, aplicação e 

exemplos no contexto da 
prevenção de acidentes 

• Introdução aos tipos de 

controle de riscos em máquinas 

- Videoaula 
- Pesquisas 

- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 
via chat/áudio/vídeo 

 

Lista de exercícios 
19/10/2020 a 

23/10/2020 
- 100 8h Leandro 

5 
1º e 2º 

Semestre 

Medidas de controle 
em máquinas e 

equipamentos 

 
Método HRN  

 
 

• Tipos de controles de risco em 

máquinas e equipamentos 

• Projetos e execução 

• Método HRN para gradação de 

riscos 

- Videoaula 
- Pesquisas 

- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 
via chat/áudio/vídeo 

 

Lista de exercícios 
26/10/2020 a 

30/10/2020 
- 100 8h Leandro 

6 
1º e 2º 

Semestre 

NR-12 

 
 

• O que é e a aplicabilidade da 

NR-12 

• Seções, aspectos e 

características da NR 

- Videoaula 

- Pesquisas 
- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 

via chat/áudio/vídeo 
 

Lista de exercícios 
02/11/2020 a 

06/11/2020 
- 100 8h Leandro 

7 
1º e 2º 

Semestre 

NR-13 

NR-14 
 

 

• O que é e a aplicabilidade da 

NR-13 e NR-14 

• Seções, aspectos e 

características das NRs 

- Videoaula 

- Pesquisas 
- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 

via chat/áudio/vídeo 
 

Lista de exercícios 
09/11/2020 a 

13/11/2020 
- 100 8h Leandro 

8 
1º e 2º 

Semestre 

Revisão e dúvidas 

 
 

• Disponibilidade para revisão 

dos conceitos e dúvidas dos 
alunos 

- Videoaula 

- Apresentação de slides e 
interação com os alunos 

via chat/áudio/vídeo 

 

Lista de exercícios 
16/11/2020 a 

20/11/2020 
- 100 4h Leandro 

 

Pontuação das Atividades Individuais realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Google sala de aula  100 pontos 

Pontuação das Atividades Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Google sala de aula  100 pontos 

TOTAL DA PONTUAÇÃO SEMESTRAL  200 pontos 
** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
 

 

 

 



As avaliações serão categorizadas e pontuadas da seguinte maneira:  

    

•  Atividades Online: Σ até 100 pontos, dos quais: 

➢ Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos 

➢  Atividades Colaborativas (AC): Σ até 100 pontos  

 

O cálculo para a obtenção da Média do Curso é feito da seguinte maneira:  

  

         Média= Σ (AI + AC) / 8 

 
 

 

Assinatura do Docente: 

 

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: 3º PERÍODO NOTURNO 

CURSO: 20201.3.601.1N, Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho. 

COMPONENTE CURRICULAR: 35429 - TEC.0919 - Higiene Ocupacional II - Graduação  

PROFESSOR(A): José Carlos Gomes 

PERÍODO: 2020.1 (1º Período) 

08 semanas (de 21/09 a 13/11/2020) 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  

80h/total - 64h/restantes 

Carga Horária semanal: 08 aulas 

 

TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

PONTUAÇÃO  

Carga 

horária 

(h/a) PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

1 Semestre 1 

Ambientação ao novo formato, 

revisão do conteúdo anterior e 

planejamento consensuado das 

próximas atividades de 

conclusão da disciplina.; 

Revisão e análise das 

atividades práticas realizadas 

anteriormente; 

Revisar o conteúdo apresentado anteriormente 

(Classificação dos Agentes Químicos 

Principais órgãos/instituições e normas que 

tratam dos agentes químicos relacionados a 

segurança no ambiente de trabalho); 

Identificar os riscos químicos; relacionar a 

segurança no trabalho atual com os fatos que 

deram origem a sistematização da matéria. 

Uso do power point, 

sugestão de artigos. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema. 

Exposição de sugestões 

pelos discentes de 

propostas e acordos 

socializados. 

2020.1 - 

Semana 04 

(21/09-

25/09/2020) 

  - 3h 

2 Semestre 2 
Gases, vapores e 

aerodispersóides. 

Estudar e conhecer os conceitos e principais 

tipos de gases, vapores e aerodispersóides. 

Uso do power point e 

textos 

disponibilizados em 

sala de aula virtual.                                                                                                          

  

2020.1 - 

Semana 04 

(21/09-

25/09/2020) 

- - 5h 

3 Semestre 3 Definições e classificação. 
Conhecer as principais definições e sistemas de 

classificações relacionados aos riscos químicos 
Uso do power point;  

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.1 - 

Semana 

05(28/09-

02/10/2020) 

    8h 

4 Semestre 4 
Conceitos e parâmetros nas 

avaliações. 

Identificar os principais parâmetros nas 

avaliações dos agentes químicos nos ambientes 

laborais. 

Uso do power point; 

disponibilização de 

manuais técnicos de 

equipamentos de 

medição.                                                                                                            

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.1 - 

Semana 06 

(05/10-

09/10/2020) 

  6h 

5 Semestre 5 Avaliação 
Avaliar os discentes de acordo com as 

temáticas estudadas até o presente. 

Avaliação (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Questionário 

contextualizado 

2020.1 - 

Semana 06 

(05/10-

09/10/2020) 

0-100 pontos   2h 

6 Semestre 6 
Avaliação ocupacional; 

As unidades de medida; 

Identificar fatores que possam prejudicar a 

saúde do trabalhador;  

Conhecer as principais unidades de medidas 

utilizadas em medições de agentes químicos. 

Uso do power point; 

normas técnicas.                                                                                                   

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.1 - 

Semana 07 

(12/10-

16/10/2020) 

    8h 



7 Semestre 7 
Classificação dos agentes 

químicos;  

Conhecer as principais formas de classificação 

dos agentes químicos,  

Conhecer os órgãos regulamentadores dos 

agentes químicos; identificar as principais 

fontes de pesquisas dos agentes químicos. 

Uso do power point; 

estudo de normas 

técnicas. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.1 - 

Semana 08 

(12/10-

16/10/2020) 

    8h 

8 Semestre 8 Efeitos no organismo. 

Identificar e reconhecer os principais efeitos 

dos agentes químicos no organismo do 

trabalhador. 

Uso do power point; 

estudo de normas 

técnicas. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.1 - 

Semana 09 

(19/10-

23/10/2020) 

  8h 

9 Semestre 9 

Os limites de tolerância; 

Norma Regulamentadora 15. 

Atividades e Operações 

Insalubres - Anexos 11 e 13.  

Aplicar as Normas Regulamentadoras e demais 

legislação pertinente aos agentes químicos; 

Estudar as principais substâncias químicas que 

tornam os ambientes laborais insalubres, seus 

limites de tolerâncias e seu percentual de 

insalubridade. 

Uso do power point; 

pesquisa na internet 

das Normas 

Regulamentadoras e 

demais legislação 

pertinente. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.1 - 

Semana 10 

(26/10-

30/10/2020) 

    8h 

10 Semestre 10 Medidas de Controle 

Identificar e conhecer as principais medidas de 

controle para exposição do trabalhador a 

agentes químicos. 

Uso do power point, 

vídeos documentários 

e artigos. 

 Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.1 -  

Semana 11 

(09/11 a 

13/11/2020)  

    6h 

11 Semestre 11 Avaliação 
Avaliar os discentes de acordo com as 
temáticas estudadas até o presente. 

Avaliação (será 
aberta e encerrada 

remotamente) 

Texto elaborado e 
enviado aos docentes 

via sala de aula virtual. 

2020.1 -  

Semana 11 
(09/11 a 

13/11/2020) 

  0-100 pontos. 2h 

 

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  

 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação:  

 


