
PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 20201.2.601.1N, 2º Período, Noturno, 33h/40 aulas 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

COMPONENTE CURRICULAR: Administração Aplicada 

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

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 75% (24,75h/30 aulas) 

 

TÓPICO UNIDADE TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

C.H. 

1 1º SEM 
Ambientação e revisão de 

conteúdo 

Apresentar a metodologia, 

recursos didáticos 
pedagógicos e instrumentos 

de avaliação, bem como 

revisar conceitos iniciais 

discutidos. 

Slides e vídeos - 

28/09/2020 

a 

02/10/2020 

- - 2h 

2 1º SEM 
Abordagem Clássica da 

Administração 

Conhecer os principais 
aspectos da teoria da 

administração científica e da 

teoria clássica. 

Slides e vídeos Lista de exercícios 

28/09/2020 
a 

02/10/2020 
25 - 6h 

3 1º SEM Abordagem Humanística 

Conhecer os principais 

aspectos da teoria das 

relações humanas e da teoria 

comportamental. 

Slides e vídeos Lista de exercícios 

05/10/2020 

a 

09/10/2020 

25 - 8h 

4 1º SEM Abordagem Estruturalista 

Conhecer os principais 
aspectos do modelo 

burocrático 
Slides e vídeos Lista de exercícios 

12/10/2020 
a 

16/10/2020 
25 - 8h 

5 1º SEM Abordagem Sistêmica 

Conhecer os principais 

aspectos da teoria de sistemas 

e da teoria contingencial 

Slides e vídeos Lista de exercícios 

19/10/2020 

a 

23/10/2020 

25 - 6h 

 

Assinatura 

(Professor) 
 

Assinatura 

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

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: SUPERIOR EM TST 

CURSO: Superior em Técnico Segurança do Trabalho - Patos (CAMPUS PATOS) 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA APLICADA 

PROFESSOR(A): Emilio de Lucena Silva 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  

30 horas 

 

TÓ
PI
CO 

UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO - 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO PONT
UAÇÃ

O 
ATIVI
DADE 
INDIVI
DUAL 

PONTUAÇÃO  
ATIVIDADE 

COLABORAT
IVA 

Carga 
horári
a (h/a) 

 
1 

 
1 Unidade  
 (Finalizar) 

 
01 

 
Radioatividade 

 
Apresentar situações problema com 
tempo de meia-vida e conseqüências da 
Radiação no Corpo Humano 

 
Aula Expositiva, Lista de 
exercícios, ficha de leitura 

Resolução do 
Questionário Via 
Formulários 
Google 

 
23/11/2020 a 
30/11/2020  

 
100 

 
 

6h 

 
2 

 
2 Unidade  

(Início) 

 
02 

 
Ondas Sonoras 

 
Definir uma onda, suas qualidades 
fisiológicas, limiar da dor e interferência 
sonora. 

 
Aula Expositiva, Lista de 
exercícios, ficha de leitura. 

 
Entrega da Lista 
de exercício.  

 
30/11/2020 a 
07/12/2020 

  
100 

6h 

 
3 

 
2 Unidade 

 

 
03 

 
Mecânica – Trabalho, 

Potência e Energia 

 

Relacionar a temática a situações 
cotidianas e definir o conceito de trabalho 
motor e resistente. 

 
Aula Expositiva, Lista de 
exercícios, ficha de leitura 

 
Entrega da Lista 
de exercício. 

 
07/12/2020 a 
14/12/2020 

  
100 

6h 

 
4 

 
2 Unidade 

 

 
04 

 
Óptica Geométrica e 

Fisiológica 

 

Definir o conceito de luz e os principais 
defeitos de visão. 

 
Aula Expositiva, Lista de 
exercícios, ficha de leitura 

 
Entrega da Lista 
de exercício. 

 
14/12/2020 a 
21/12/2020 

  
100 

6h 

 
5 

 
2 Unidade 
 (Término) 

 
05 

 
Termodinâmica 

 
Apresentar situações problema com 
aplicabilidade do tema sobre 
Termodinâmica. 

 
Aula Expositiva, Lista de 
exercícios, ficha de leitura 

 
Exercício de 
Verificação da 
Aprendizagem. 

 
21/12/2020 a 
25/12/2020 

 
100 

 6h 

 

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

Para o 2º Bimestre faremos uma média das pontuações atingidas pelos estudantes em cada semana  (MB=NA/5) 500 

Assinatura do Docente: Emilio de Lucena Silva 

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: 2° PERÍODO  
CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE OCUPACIONAL I 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): CLOTILDES ALVINO LEITE GUEDES 

PERÍODO: 2020.1 
CARGA HORÁRIA (75%): 60h 

 

TÓPICO UNIDADE TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 1° 
Semestre 

Introdução as estudo da 
Higiene Ocupacional I; 
Risco físico ruído 
(Revisão) 

• Revisar a classificação dos 
riscos ambientais; as fases 
da higiene ocupacional; o 
ruído, dosímetro, limite de 
tolerância e medidas de 
controle 

Aula síncrona  
Texto  
Anexos  

Questionário  31/08 a 
03/09/2020 

20  5h 

2 1° 
Semestre 

Risco físico calor • Conhecer os conceitos 
básicos do risco físico calor 

Slides 
narrados 
(Vídeo) 

Questionário  04/09/2020 10  3h 

3 1° 
Semestre 

Instrumentos de 
medição do risco físico 
calor  

• Compreender o 
funcionamento do 
instrumento IBUTG 

Videoaula 
Texto  
 

Fórum  08/09 e 
09/09/2020 

 10 4h 

4 1° 
Semestre 

Anexo 3 da NR 15 • Discutir sobre o Anexo 3 da 
NR 15 que trata de atividade 
e operações insalubres para 
o risco físico calor 

Webaula 
Tabelas  

Tarefa  10/09 e 
11/09/2020 

10  4h 

5 1° 
Semestre 

Medidas de controle 
para o risco físico calor  

• Aprender sobre as medidas 
individuais e coletivas para 
controlar a exposição ao 
risco físico calor 

Videoaula 
Texto  
Aula síncrona  

Questionário  14/09 e 
15/09/2020 

10  4h 

6 1° 
Semestre 

Vibração: Definições e 
parâmetros; Vibração 
de corpo inteiro (VCI) 
e Vibração de mãos e 
braços (VMB) 

• Conhecer os conceitos 
básicos do risco vibração 

• Aprender a diferença entre 
VCI e VMB 

Webaula 
Texto 

Tarefa 16/09 a 
18/09/2020 

 10 4h 

7 1° 
Semestre 

Instrumentos e 
procedimentos de 
avaliação da vibração 

• Compreender o 
funcionamento do 
acelerômetro  

Videoaula 
Texto 
Aula síncrona  

Fórum 21/09 e 
22/09/2020 

 10 4h 



8 1° 
Semestre 

Anexo 8 da NR 15 

 

• Discutir sobre o Anexo 8 da 
NR 15 que trata de atividade 
e operações insalubres para 
o risco físico vibração 

Webaula 
Texto 

Questionário 23/09 a 
25/09/2020 

10  4h 

9 1° 
Semestre 

Medidas de controle 
para vibração 

• Aprender sobre as medidas 
individuais e coletivas para 
controlar a exposição ao 
risco físico vibração 

Webaula 
Texto 
Aula síncrona  

Tarefa 28/09/2020  10 3h 

10 2° 
Semestre 

Frio • Conhecer os conceitos 
básicos do risco frio, os 
danos a saúde e as medidas 
de controle 

Videoaula 
Texto 

Questionário 29/09 e 
30/09/2020 

10  3h 

11 2° 
Semestre 

Anexo 9 da NR 15 • Discutir sobre o Anexo 9 da 
NR 15 que trata de atividade 
e operações insalubres para 
o risco físico frio 

Webaula 
Texto 

Fórum 01/10 e 
02/10/2020 

 10 2h 

12 2° 
Semestre 

Umidade 

 

• Conhecer os conceitos 
básicos do risco umidade 

Webaula 
Texto 
Aula síncrona  

Tarefa 05/10/2020 10  2h 

13 2° 
Semestre 

Anexo 10 da NR 15 • Discutir sobre o Anexo 9 da 
NR 15 que trata de atividade 
e operações insalubres para 
o risco físico umidade 

Webaula 
Texto 

Questionário 06/10/2020 10  2h 

14 2° 
Semestre 

Radiação ionizante e 
não-ionizante: 
Classificação, Efeitos 
no organismo e 
Ocorrências 

• Conhecer os tipos de 
radiação ionizante e não 
ionizante, as doenças 
associadas a exposição a 
radiação 

Webaula 
Texto 

Fórum 07/10 a 
09/10/2020 

 20 4h 

15 2° 
Semestre 

Anexos 5 e 7 da NR 15 • Discutir sobre o Anexo 5 e 7 
da NR 15 que trata de 
atividade e operações 
insalubres para radiação 
ionizante e não ionizante 
respectivamente 

Videoaula 
Texto 
Aula síncrona  

Tarefa 13/10 e 
14/10/2020 

 10 4h 

16 2° 
Semestre 

Avaliação das 
radiações e medidas de 

• Aprender sobre avaliação 
(dosímetro individual) e as 
formas de proteção para 

Webaula 
Texto 

Questionário 15/10 e 
16/10/2020 

10  4h 



controle controlar a exposição as 
radiações 

17 2° 
Semestre 

Pressões anormais: 
Efeitos no organismo 

• Discutir sobre pressão 
hipobárica e hiperbárica e 
seus efeitos no organismo 
do trabalhador exposto  

Webaula 
Planilha 
Aula síncrona  

Fórum 19/10 e 
20/10/2020 

 10 2h 

18 2° 
Semestre 

Anexo 6 da NR 15 • Discutir sobre o Anexo 6 da 
NR 15 que trata de atividade 
e operações insalubres para 
pressão anormal 

Videoaula 
Texto 

Questionário 21/10 a 
23/10/2020 

10  2h 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 200 pontos 

Pontuação do 1° Semestre 100 pontos  

Pontuação do 1° Semestre 100 pontos  

Total da pontuação semestral  200 pontos 

 

 

Assinatura do Docente:  

 

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

 

Local/Data da aprovação: 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS PATOS

PROJETO 18/2020 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPBPROJETO 18/2020 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPB

PLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI SPLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI S

DI SCI PLI NA - I ngl ês  I ns tr umenta lDI SCI PLI NA - I ngl ês  I ns tr umenta l

Turma:  P2 - Superior
Período:

26/10 /20 até
27/11/20 5
semanas

Curso: Tecnólogo em Segurança no Trabalho

Componente Curricular:  Inglês Instrumental Carga

Horária (% a

definir):

30 horas
Docente: Jarbas Medeiros de Lima Filho – 2680070

Tópi c oTópi c o

Uni da deUni da de

(Bi mes tr e/(Bi mes tr e/

Semes tr e)Semes tr e)

TemaTema O bj eti vosO bj eti vos
Rec ur s osRec ur s os

Di dá ti c osDi dá ti c os

I ns tr umentoI ns tr umento

Ava l i a ç ã oAva l i a ç ã o
Per íodoPer íodo

Ati vi da deAti vi da de

I ndi vi dua lI ndi vi dua l

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ati vi da deAti vi da de

Col a bor a ti vaCol a bor a ti va

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ca r gaCa r ga

Hor á r i aHor á r i a

(h/a )(h/a )

1.

Revisão

1° sem Adaptação

Linguística;

Palavras

cognatas e

conhecidas.

Reconhecimento

de palavras

básicas em um

texto e revisão

dos tópicos já

explicados

Quadro

branco,

pincel,

notebook.

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

26/10 a

30/10

Textos,

questionários

e aplicativo

SIMPLER

          - 6

2.

Presente

Simples

1° sem * Verbos

mais

comuns e

usados da

língua

inglesa;

* Atividades

regulares;

* Texto e

vocabulário

técnico da

área do

curso.

Conhecimento

das estruturas

grama cal e

vocabular

usadas em

atividades

constantes em

texto técnico da

área.

Quadro

branco,

pincel,

notebook.

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

02/11 a

06/11

Textos,

questionários

e aplicativo

SIMPLER

Atividade em

dupla ou em

grupos

6

3.

Presente

1° sem *

Diferenças

Conhecimento

das estruturas

Quadro

branco,

Questionários,

atividades de

09/11 a

13/11

Textos,

questionários

           - 6



Continuo entre

gerúndio e

Presente

Particípio;

* Texto e

vocabulário

técnico da

área do

curso.

grama cal e

vocabular

usadas em

atividades

momentâneas

em texto técnico

da área.

pincel,

notebook.

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

e aplicativo

SIMPLER

4.

Passado

Simples

1° sem * Diferença

entre

verbos

regulares e

irregulares;

* Texto e

vocabulário

técnico da

área do

curso.

Conhecimento

das estruturas

grama cal e

vocabular

usadas em

eventos

pretéritos em

texto técnico da

área.

Quadro

branco,

pincel,

notebook.

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

16/11 a 

 20/11

Textos,

questionários

e aplicativo

SIMPLER

Atividade em

dupla ou em

grupos

6

5. Voz

Passiva

1° sem Diferença

entre

Passado

Simples e

Voz Passiva;

Texto e

vocabulário

técnico da

área do

curso.

Conhecimento

das estruturas

grama cal e

vocabular

usadas em

textos

acadêmicos em

texto técnico da

área.

Quadro

branco,

pincel,

notebook

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

23/11 a

27/11

Textos,

questionários

e aplicativo

SIMPLER

         - 6

Tópi c oTópi c o

Uni da deUni da de

(Bi mes tr e/(Bi mes tr e/

Semes tr e)Semes tr e)

TemaTema O bj eti vosO bj eti vos
Rec ur s osRec ur s os

Di dá ti c osDi dá ti c os

I ns tr umentoI ns tr umento

Ava l i a ç ã oAva l i a ç ã o
Per íodoPer íodo

Ati vi da deAti vi da de

I ndi vi dua lI ndi vi dua l

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ati vi da deAti vi da de

Col a bor a ti vaCol a bor a ti va

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ca r gaCa r ga

Hor á r i aHor á r i a

(h/a )(h/a )

* Planejamento de 2 Bimestres e 1 Semestre.

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no

Ambiente Virtual de Aprendizagem
Período => Pontuação máxima

Nota 1° BIM (Semanas 1 e 2) Atividade Aula 1: 40 pontos + Atividade
Aula 2: 60 pontos.

Nota 2° BIM  será a soma das atividades das aulas 3 a 6, onde cada
uma valerá 25% na nota.

Semana 1 => 40 pontos

Semana 2 => 60 pontos

Semana 3 => 25 pontos

Semana 4 => 25 pontos

Semana 5 => 25 pontos

Semana 6 => 25 pontos

Jarbas Medeiros de Lima Filho
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Turma: Tecnólogo de Segurança do Trabalho Período: 2020.1

Curso: Segurança do Trabalho

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

Professor(a): Ana Luiza Felix Severo

Tó
pic
o

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: 
Histórico, 
Definição, Fonte e 
Princípios do DT. 
Direitos Trabalhista
Fundamentais 
(Salário, Jornada de
trabalho, repouso 
semanal 
remunerado e 
férias)

Aula síncrona 
com uso do power
point 

Participação 
na aula com 
perguntas e 
comentários 
sobre o tema

31/08/2020-
04/09/2020

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 - Direitos Trabalhista 
Fundamentais 
(intervalo intrajornada, 
estabilidade)

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Direitos Trabalhista
Fundamentais 
(intervalo 
intrajornada, 
estabilidade)

Aula assíncrona 
com uso do power
point 

- 31/08/2020-
04/09/2020

- - 2h



1 Semestre - Direitos Trabalhista 
Fundamentais (aviso 
prévio e FGTS).

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Direitos Trabalhista
Fundamentais 
(aviso prévio e 
FGTS).

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 31/08/2020-
04/09/2020

- - 2h

1 Semestre - Relação de Emprego:
Natureza jurídica
Teorias acerca da 
relação de emprego

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Relação de 
Emprego:
Natureza jurídica
Teorias acerca da 
relação de 
emprego.

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 31/08/2020-
04/09/2020

- - 2h

1 Semestre - Relação de emprego: 
Requisitos da relação 
de emprego; Obreiro; 
Empregados

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Relação de 
emprego: 
Requisitos da 
relação de 
emprego; Obreiro; 
Empregados

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 31/08/2020-
04/09/2020

- - 1h

2 Semestre - Relação de emprego: 
Requisitos da relação 
de emprego; Obreiro; 
Empregados

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Relação de 
emprego: 
Requisitos da 
relação de 
emprego; Obreiro; 

Aula assíncrona 
com uso do power
point +

- 07/09/2020-
11/09/2020

- - 1h



Empregados

2 Semestre - Relação de emprego: 
Trabalhadores e 
empregados especiais
Empregados 
domésticos

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Relação de 
emprego: 
Trabalhadores e 
empregados 
especiais
Empregados 
domésticos

Aula assíncrona 
com uso do power
point +

- 07/09/2020-
11/09/2020

- - 3h

2 Semestre - Relação de emprego: 
Trabalhador rural
Terceirizado

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Relação de 
emprego: 
Trabalhador rural
Terceirizado

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 07/09/2020-
11/09/2020

- - 3h

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 sobre 
Aula para dúvidas e
interação entre os 
estudantes e a 
docente.

Aula síncrona 
para dúvidas e 
interação entre os 
estudantes e a 
docente

Participação 
com 
comentários e 
dúvidas

07/09/2020-
11/09/2020

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 - Empregador
Definição
Espécies
Grupo econômico

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 14/09/2020-
18/09/2020

- - 2h



Empregador
Definição
Espécies
Grupo econômico

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 
com 
comentários e 
dúvidas

14/09/2020-
18/09/2020

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 - Avaliação - I- parcial Avaliar a 
capacidade do 
discente em ler e 
elaborar um texto 
crítico na área de 
TST e Legislação

Aula assíncrona 
ler  o texto crítico 
(artigo de opinião 
de um especialista
ou artigo 
científico)

Elaborar texto 
crítico e de 
opinião sobre 
relação de 
emprego + 
segurança do 
trabalho e 
postar no blog

14/09/2020-
18/09/2020

0-50 pontos

Avaliação 
obrigatória

- 2h

3 Semestre - Contrato de trabalho
Definição
Formação
Elementos essenciais

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Contrato de 
trabalho
Definição
Formação
Elementos 
essenciais

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 14/09/2020-
18/09/2020

- - 3h

4 Semestre - Avaliação - I - parcial Avaliar a 
capacidade de o 

Aula assíncrona: 
ver o vídeo 

Envio de um 
vídeo ou texto 

21/09/2020-
25/09/2020

0-50  pontos 
Avaliação 

- 2h



discente identificar 
no dia a dia a 
relação com o 
conteúdo e o curso 
de TST

documentário 
(Frutas doces 
vidas amargas)

para o blog 
conectando o 
vídeo ao 
conteúdo 
(mínimo de 1p
e vídeo de no 
mín.  3min)

obrigatória

4 Semestre - Contrato de trabalho: 
Espécies
Suspensão e interrupção
Extinção do contrato de
trabalho

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Contrato de 
trabalho: Espécies
Suspensão e 
interrupção
Extinção do 
contrato de trabalho

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 21/09/2020-
25/09/2020

- - 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.

21/09/2020-
25/09/2020

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 - Contrato de trabalho: 
Espécies
Suspensão e interrupção
Extinção do contrato de
trabalho

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Contrato de 
trabalho: Espécies
Suspensão e 
interrupção

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 21/09/2020-
25/09/2020

- - 1h



Extinção do 
contrato de trabalho

4 Semestre - Normas 
regulamentadoras: 
aspectos jurídicos
Disposições gerais

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Normas 
regulamentadoras: 
aspectos jurídicos
Disposições gerais

Aula assíncrona 
com uso do power
point

Questionário 21/09/2020-
25/09/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 
(extra)

A pontuação é 
extra e não 
prejudica quem 
não quiser 
participar da 
atividade 
assíncrona.

- 2h

5 Semestre - Inspeção prévia
Embargo e interdição

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Inspeção prévia
Embargo e 
interdição

Aula assíncrona 
com uso do power
point

Questionário 28/09/2020-
02/10/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 
(extra)

A pontuação é 
extra e não 
prejudica quem 
não quiser 
participar da 
atividade 
assíncrona.

- 2h

5 Semestre - Inspeção prévia
Embargo e interdição

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Inspeção prévia
Embargo e 
interdição

Aula assíncrona 
com uso do power
point

Questionário 28/09/2020-
02/10/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 
(extra)

A pontuação é 
extra e não 
prejudica quem 
não quiser 
participar da 
atividade 

- 2h



assíncrona.

5 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.

28/09/2020-
02/10/2020

- - 1h

5 Semestre - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes
Serviços Especializados
em Engenharia de 
Segurança e em 
Medicina do Trabalho

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Comissão Interna 
de Prevenção de 
Acidentes
Serviços 
Especializados em 
Engenharia de 
Segurança e em 
Medicina do 
Trabalho

Aula assíncrona 
com uso do power
point

Questionário 28/09/2020-
02/10/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 
(extra)

A pontuação é 
extra e não 
prejudica quem 
não quiser 
participar da 
atividade 
assíncrona.

- 2h

5 Semestre - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Programa de 
Prevenção de 
Riscos Ambientais

Aula assíncrona 
com uso do power
point

Questionário 28/09/2020-
02/10/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 
(extra)

A pontuação é 
extra e não 
prejudica quem 
não quiser 
participar da 
atividade 
assíncrona.

- 1h

6 Semestre - Aula para dúvidas e 
interação entre os 
estudantes e a docente

Apresentar 
elementos 
ofertados em aula 

Aula síncrona 
para dúvidas e 
interação entre os 

Questionário 05/10/2020-
09/10/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 

- 1h



assíncrona para 
provocar debate e 
dirimir dúvidas dos
discentes.

estudantes e a 
docente

(extra)

A pontuação é 
extra e não 
prejudica quem 
não quiser 
participar da 
atividade 
assíncrona.

6 Semestre - Avaliação II 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 
com uso do power
point

Questionário 05/10/2020-
09/10/2020

- 0 - 100 
pontos

Avaliação 
obrigatória

2h

6 Semestre - Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Programa de 
Controle Médico de
Saúde Ocupacional

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 05/10/2020-
09/10/2020

- - 2h

6 Semestre - Equipamentos de 
Proteção Individual

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Equipamentos de 
Proteção Individual

Aula assíncrona 
com uso do power
point

Questionário 05/10/2020-
09/10/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 
(extra)

A pontuação é 
extra e não 
prejudica quem 
não quiser 
participar da 

- 2h



atividade 
assíncrona.

6 Semestre -
Insalubridade 

Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Insalubridade 

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 05/10/2020-
09/10/2020

- - 1h

7 Semestre - Insalubridade Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Insalubridade 

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 12/10/2020-
16/10/2020

- - 1h

7 Semestre - Periculosidade Apresentar o 
conteúdo previsto 
no plano da 
disciplina sobre 
Periculosidade

Aula assíncrona 
com uso do power
point

- 12/10/2020-
16/10/2020

- - 2h

7 Semestre - Contrato de trabalho / 
NR

Esclarecer dúvidas 
do conteúdo 
ofertado sobre 
Empregador / 
Contrato de 
trabalho / NR

Aula síncrona 
(oral) podendo 
usar recurso do 
power point

Participação 
na aula com 
perguntas e 
comentários 
sobre o tema

12/10/2020-
16/10/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 
(extra)

A pontuação é 
extra e não 
prejudica quem 
não quiser 
participar da 
atividade 
assíncrona.

- 2h

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

Aula síncrona 
para dúvidas e 
interação entre os 
estudantes e a 
docente

Participação 
com 
comentários e 
dúvidas

12/10/2020-
16/10/2020

Avaliação 
contínua podendo
valer 0-10 pontos 
(extra)

A pontuação é 

- 1h



discentes. extra e não 
prejudica quem 
não puder 
participar da 
atividade 
síncrona.

7 Semestre - Avaliação (Identificar 
falhas legais e/ou 
técnicas em um 
Contrato de Trabalho e 
justificar) - III

Possibilitar ao 
corpo discente um 
caso prático de 
como um contrato 
de trabalho pode 
ocorrer na prática.

Atividade 
assíncrona (será 
aberta e encerrada 
remotamente)

Questionário 
contextualizad
o

12/10/2020-
16/10/2020

- 0-100 pontos

Avaliação 
obrigatória

2h

8 Semestre - Reposição Avaliar discentes 
que fizerem jus à 
reposição

Atividade 
assíncrona (será 
aberta e encerrada 
remotamente)

Questionário 
contextualizad
o

19/10/2020-
23/10/2020

0-100 - 2h

8 Semestre - Final Avaliar discentes 
que fizerem jus à 
final

Atividade 
assíncrona (será 
aberta e encerrada 
remotamente)

Questionário 
contextualizad
o

19/10/2020-
23/10/2020

- - 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 das avaliações
Para a Avaliação I, são duas parciais para obter a média aritmética da 
Avaliaçãototal I

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: 2 PERÍODO GRADUAÇÃO Período: 31/08 A 24/10 (2020.1) 

Curso: SEGURANÇA DO TRABALHO 

Componente Curricular: QUÍMICA APLICADA Carga Horária (% a definir): 

 

30 Horas aula/25h Professor(a): SÓSTENES FERNANDES DOS SANTOS 

 

Tópico Unidade 

(B/S) 

Aula Tema Objetivos Recursos didáticos 

- pedagógicos 

Instrumento 

de avaliação 

Período Atividade Ind. 

(Pontuação) 

Atividade Col. 

(Pontuação) 

CH (h/a) 

     I    1S   1 Relações atômicas: 

 

-Isótopos, isótonos e 
isóbaros, átomos e íons. 

- Número atômico e de 

massa. 
- Distribuição eletrônica 

 

-Identificar as 

principais relações 

entre o n° atômico e 
de massa. 

-Determinar a 

distribuição 
eletrônica dos 

átomos. 

 Apresentação em 

Power Point, Livro 

texto. 
Fórum  

(não avaliativo) 

Lista de 

exercícios.  

Exercícios de 
Avaliação 

objetivos.  

19/10 a 23/10 Lista de 

exercícios: 2,0 

Exercícios de 
avaliação 

objetivo: 3,0 

 6h/a 

II 1S 2 Tabela periódica: 

- Classificação periódica. 
-Propriedades periódicas. 

 

Ligações químicas: 

-Iônicas 

-Covalentes  

Conhecer e identificar 

a posição dos 
principais elementos 

na tabela. 

Reconhecer as 

principais ligações e 

interações entre os 

átomos, 

Apresentação em 

Power Point, livro 
texto e 

Fórum  

(não avaliativo) 

Lista de 

exercícios.  
Exercícios de 

Avaliação 

objetivos 

26/10 a 30/10 Lista de 

exercícios: 2,0 
Exercícios de 

avaliação 

objetivo; 3,0 

 6h/a 

III 1S 3 Poluição 

 
- Principais causas da 

poluição no meio 

ambiente. 

- Efeito da poluição. 

-Conhecer e 

identificar os 
principais fatores que 

causam a poluição. 

Determinar os efeitos 

causados pela 

 Apresentação em 

Power Point, Livro 
texto. 

Fórum  

(não avaliativo) 

 

Seminário 

em equipe. 

(gravado) 

02/11 a 06/011  Apresentação do 

seminário;2,0 
 

Trabalho escrito; 

3,0 

 

6h/a 



poluição. 

  

IV 1S 6 Funções: 

 

- Inorgânicas 

 
-Orgânicas 

Identificar e 

classificar as 

principais funções 

orgânicas e 
inorgânicas. 

 

Apresentação em 

Power Point, Livro 

texto. 

Fórum  
(não avaliativo) 

Lista de 

exercícios.  

Exercícios de 

Avaliação 
objetivos 

09/11 a 13/11 Lista de 

exercícios: 1,0 

Exercícios de 

avaliação 
objetivo; 1,0 

 6h/a 

V 1S 7 Termoquímica 

Reações calorimétricas. 
-Cálculo da variação de 

calor de uma reação. 

 

-Lei de Hess 
 

Conhecer a aplicação 

da lei de Hess. 
Calcular o calor 

envolvido nas reações 

químicas. 

Apresentação em 

Power Point, Livro 
texto. 

Fórum  

(não avaliativo) 

Lista de 

exercícios.  
Exercícios de 

Avaliação 

objetivos 

16/111 a 20/11 Lista de 

exercícios: 1,0 
Interpretação de 

texto:2,0 

 6h/a 

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:  Unidades I, II =10 

               Unidades: III, IV e  V=10    Média:/2 

**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: 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 2º Período 

 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho (CAMPUS PATOS) 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Leitura de Projetos   

 

PROFESSOR(A): Marcos Michael Gonçalves Ferreira  

PERÍODO: 1º Etapa  

CARGA HORÁRIA:  

CH TOTAL: 67h (100%) – 80 aulas 

CH CUMPRIDA: 16,75h (25%) -20 aulas 

CH RESTANTE: 50,25h (75%) – 60 aulas 

 

 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO 

- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO PONTUAÇÃO 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO  
ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

Carga horária 

(h/a) 

1 1º Etapa  -Introdução à leitura e à 

interpretação dos 

desenhos arquitetônico.  

-Identificar normas que tratam das 

representações em desenhos 

 

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, infográficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Produção textual: 

O aluno deverá produzir 

um parágrafo (de no 

mínimo 2 e no máximo 4 

linhas) sobre uma questão 

proposta no fórum. 

 

19/10/2020 

      a 

23/10/2020 

 -Fórum temático: 

Vamos exercitar a 

escrita relatando a 

importância da 

leitura de projeto na 

sua área formação. 

 

(25 pontos) 

 

CH TOTAL: 4h 

-3h assíncronas 

-1h síncrona 

 

2 1º Etapa 
 

- Planta Baixa: conceitos, 

traçados básicos e 

hierarquia de planos. 

 

 

 

-Reconhecer os elementos 

compositores de plantas baixas em 

representação.  

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, infográficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade de multipla 

escolhas abordando o 

conteúdo: o aluno deverá 

responder um exercício 

sobre as teorias de leitura 

de projeto.  

 
26/10/2020 

       a 

30/10/2020 

- Vamos exercitar 

o conhecimento 

sobre o assuntos 

respondendo 

corretamente o 

exercício proposto 

 

(25 pontos) 

  

CH TOTAL: 8h 

-7h assíncronas 

-1h síncrona 

3 1º Etapa 
 

- Elementos de projeto 

arquitetônicos;  

 

- Reconhecer os  elementos que  

compõem a representação projetual 

em arquitetura  

 

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, infográficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade de multipla 

escolhas abordando o 

conteúdo: o aluno deverá 

responder um exercício 

sobre as teorias de leitura 

de projeto. 

 

02/11/2020 

       a 

06/11/2020 

- Vamos exercitar 

o conhecimento 

sobre o assuntos 

respondendo 

corretamente o 

exercício proposto 

 

(25 pontos) 

 

  

 

CH TOTAL: 8h 

-7h assíncronas 

-1h síncrona 

4 1º Etapa - Planta de Obra.  

 

 

 

- Definir o que são plantas de reforma 

e sua importância.  

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, infográficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade de multipla 

escolhas abordando o 

conteúdo: o aluno deverá 

responder um exercício 

sobre as teorias de leitura 

de projeto. 

 

09/11/2020 

       a 

13/11/2020 

- Vamos exercitar 

o conhecimento 

sobre o assuntos 

respondendo 

corretamente o 

exercício proposto 

 

(25 pontos) 

 

 

 

CH TOTAL: 8h 

-7h assíncronas 

-1h síncrona 

5 1° Etapa  
 

 

-Planta de reforma.  - Identificar as normas de 

prepresentação gráfica de projetos de 

reforma.  

 

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, ingráficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade de multipla 

escolhas abordando o 

conteúdo: o aluno deverá 

responder um exercício 

sobre as teorias de leitura 

de projeto. 

 

16/11/2020 

a 

20/11/2020 

- Vamos exercitar 

o conhecimento 

sobre o assuntos 

respondendo 

corretamente o 

exercício proposto 

 

(25 pontos) 

  

CH TOTAL: 8h 

-7h assíncronas 

-1h síncrona 

6 2° Etapa  
 

-Planta layout.  - Definir os componentes de uma 

planta de layout.  

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, ingráficos; 

 - Google Classroom (método 

- Atividade de multipla 

escolhas abordando o 

conteúdo: o aluno deverá 

 

23/11/2020 

a 

- Vamos exercitar 

o conhecimento 

sobre o assuntos 

 CH TOTAL: 8h 

-7h assíncronas 

-1h síncrona 



assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

responder um exercício 

sobre as teorias de leitura 

de projeto.. 

27/11/2020 

 

 

respondendo 

corretamente o 

exercício proposto 

 

(25 pontos) 

7 2° Etapa  
 

-Levantamentos 

arquitetônicos.  

- Identificar tipos de levamentos 

frenquentemente utilizados em 

projetos.  

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, ingráficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade de multipla 

escolhas abordando o 

conteúdo: o aluno deverá 

responder um exercício 

sobre as teorias de leitura 

de projeto. 

 

30/11/2020 

a 

04/12/2020 

 

- Vamos exercitar 

o conhecimento 

sobre o assuntos 

respondendo 

corretamente o 

exercício proposto 

 

(25 pontos) 

 CH TOTAL: 8h 

-7h assíncronas 

-1h síncrona 

8 2° Etapa  
 

- Segurança, Higiene e 

qualidade de vida no 

trabalho. 

 

- Reconhecer os principais riscos de 

acidentes de trabalho de uma obra.  

 

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, ingráficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade de multipla 

escolhas abordando o 

conteúdo: o aluno deverá 

responder um exercício 

sobre as teorias de leitura 

de projeto. 

 

07/12/2020 

a 

11/12/2020 

 

- Vamos exercitar 

o conhecimento 

sobre o assuntos 

respondendo 

corretamente o 

exercício proposto 

 

(25 pontos) 

 CH TOTAL: 8h 

-7h assíncronas 

-1h síncrona 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (1° Etapa)  
100 pontos 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

- Atividade de Conclusão da disciplina (2° Etapa) 
100 pontos 

TOTAL DA PONTUAÇÃO SEMESTRAL 200 pontos 

 

Assinatura do Docente: 

 

 

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

Local/Data da Aprovação: 


