
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: 43306 - TEC.0922 - Segurança no Trabalho na Indústria - Graduação 

PROFESSOR(A): José Carlos Gomes 

 

PERÍODO: 2020.2 (2º Período) 

10 semanas (de 01/02 a 09/04/2021) 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  

80 aulas – 67 horas 

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 

Apresentação do docente, dos 

discentes e da ementa da 

disciplina. 

Introdução ao ambiente 

industrial.  

Apresentar o professor, os discentes e a ementa 

da disciplina. Planejar coletivamente a forma 

de avaliação da disciplina. 

Estudar sobre o Ambiente Industrial (Breve 

histórico Revolução; Industrial; Pontos de 

desenvolvimento da Segurança Industrial no 

mundo Evolução da; Segurança Industrial no 

Brasil). 

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. 

2020.2 - 

Semana 01 

(01/02 a 

05/02/2021) 

  - 8h 

2 
Introdução ao ambiente 

industrial (continuação) 

Estudar e conhecer sobre as Características do 

setor Atividades industriais; Focos de atuação; 

Indústrias de bens de produção; Indústrias de 

bens intermediários; Indústrias de bens de 

consumo; Bens duráveis; Bens não duráveis; 

Tipos de Indústrias; Estatísticas de acidentes de 

trabalho.  

Uso do power point e 

textos 

disponibilizados em 

sala de aula virtual.                                                                                                          

 Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 02 

(08/02-

12/02/2021) 

- - 8h 

2  Semestre  

3 

Introdução ao estudo de 

máquinas - Conhecendo a 

máquina - Conceituação.  

Discorrer e discutir sobre os conceitos inicias 

sobre máquinas e suas correlações com a 

segurança no trabalho. 

Uso do power point.  

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 – 

Semana 03 

(15/02-

19/02/2021) 

    8h 

4 

Introdução ao estudo de 

máquinas (continuação). 

 

Identificar e conhecer os principais Elementos 

componentes das máquinas e Tipos de 

máquinas. 

 

Uso do power point; 

disponibilização de 

manuais técnicos. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 04 

(22/02-

26/02/2021) 

  6h 

Avaliação 
Avaliar os discentes de acordo com as 

temáticas estudadas até o presente. 

Avaliação (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Questionário 

contextualizado 

2020.2 - 

Semana 04 

(22/02-

26/02/2021)) 

0-100 pontos  2h 



3 

 

Semestre 

 

5 

Proteção e controle de riscos 

em máquinas, equipamentos e 

instalações - estudo das 

Normas Regulamentadoras: 

NR 12 (Segurança no Trabalho 

em Máquinas e 

Equipamentos). 

 

Discutir sobre os diferentes equipamentos e 

máquinas utilizados no processo de produção 

das indústrias e os respectivos métodos de 

prevenção de acidentes contemplados na NR 12 

Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos. 

 

Uso do power point; 

disponibilização da 

NR e manuais 

técnicos. 

Participação na aula e 

debates em chat, 

2020.2 - 

Semana 05 

(01/03-

05/03/2021) 

   8h 

6 

Continuação dos estudos da 

NR 12 (Segurança no Trabalho 

em Máquinas e 

Equipamentos). 

 

Continuar os estudos sobre o que dispõe a NR 

12 Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos. 

 

Uso do power point; 

disponibilização da 

NR e manuais 

técnicos. 

Participação na aula e 

debates em chat, 

2020.2 - 

Semana 06 

(08/03-

12/03/2021) 

   8h 

3 Semestre  

7 

Estudo da NR 13 - Caldeiras, 

Vasos de Pressão e 

Tubulações. 

Identificar fatores que possam prejudicar a 

saúde do trabalhador;  

Conhecer as principais recomendações técnicas 

e legais sobre o trabalho seguro com caldeiras, 

vasos de pressão e tubulações. 

Uso do power point; 

normas técnicas.                                                                                                   

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 07 

(15/03-

19/03/2021) 

    8h 

8 

Continuação dos estudos da 

NR 13 - Caldeiras, Vasos de 

Pressão e Tubulações. 

Identificar fatores que possam prejudicar a 

saúde do trabalhador;  

Conhecer as principais recomendações técnicas 

e legais sobre o trabalho seguro com caldeiras, 

vasos de pressão e tubulações. 

Uso do power point; 

normas técnicas.                                                                                                   

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 08 

(22/03-

26/03/2021) 

    6h 

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. 

2020.2 - 

Semana 08 

(22/03-

26/03/2021) 

  0-100 pontos. 2h 

9 

Estudo da NR 14 - Segurança 

em fornos. 

 

Identificar fatores que possam prejudicar a 

saúde do trabalhador;  

Conhecer as principais recomendações técnicas 

e legais sobre o trabalho seguro com fornos. 

Uso do power point; 

estudo de normas 

técnicas. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 09 

(29/03-

02/04/2021) 

    8h 

10 

Continuação dos estudo da NR 

14 - Segurança em fornos. 

 

Identificar fatores que possam prejudicar a 

saúde do trabalhador;  

Conhecer as principais recomendações técnicas 

e legais sobre o trabalho seguro com fornos. 

Uso do power point; 

estudo de normas 

técnicas. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 10 

(05/04-

09/04/2021) 

  6h 



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. 

2020.2 - 

Semana 10 

(05/04-

09/04/2021) 

  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:  

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

TURMA: 3º Período 
 

PERÍODO: 2020.2 01/02/2021 a 21/03/2021 

 
CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

COMPONENTE CURRICULAR: Estatística Aplicada  

CARGA HORÁRIA (% a definir): 40 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 

* Ambientação 

* Introdução à estatística 

aplicada à Segurança no 

trabalho 

* Conceitos estatísticos 

* Apresentação de dados em 

tabelas e gráficos. 
 

* Apresentar aos alunos a 

ementa e modo de estudo na 

disciplina de Estatística 

aplicada à Segurança no 
trabalho 

* Aprender alguns conceitos 

estatístisticos 

* Apresentar dados em tabelas 
e gráficos 

* Orientações escritas 

* Vídeos 

* Apostila 

 

*Atividade 

Individual 
01/02 a 07/02 

*Atividade 
Individual (AI) 

30 pontos 

 6 h/a 

2 2 
*Distribuição de frequência 
 Sem intervalos de classes 

 Com intervalos de classe 

* Apresentar os dados em 

tabelas de frequência 
 * Compreender conceitos e 

exemplos de aplicações 

*Orientações escritas 

* Vídeos 
* Apostila 

 

*Trabalho em grupo 08/02 a 14/02  
* Trabalho (AC) 

50 pontos 
6 h/a 

 

3 
3 

*Uso do excel 

*Estatística utilizando o excel 

 

*Aprender a utilizar um 
programa de planilhas 

eletrônicas 

*Aprender a tabular dados e 

fazer gráficos no excel 

*Orientações escritas 

* Vídeos 

* Apostila 

 

- 15/02 a 21/02 - - 6 h/a 

 

4 
4 

* 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 
 

* Questionário 22/02 a 28/02 

 

* Questionário(AI) 
40 pontos 

 6 h/a 

5 5 

* 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 

 

* Questionário 01/03 a 07/03 
* Questionário(AI) 

30 pontos 
 6 h/a 

6 6 

* Introdução à Probabilidade 

Propriedades de eventos e 
regras da adição de 

probabilidades; 

* Compreender o conceito de 

aleatoriedade 
* Realizar cálculos com 

probabilidades 

* Orientações escritas 

* Vídeos 
* Apostila 

 

*Trabalho em grupo 08/03 a 14/03  

 

* Trabalho (AC) 
50 pontos 

6 h/a 



Probabilidade Condicional e 

regra da multiplicação de 

probabilidades; 

Eventos independentes. 
 

7 7 

* 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 

*Apostila 

- 15/03 a 21/03 - - 4 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 (AI) 100 pontos 

Atividades Colaborativas (AC) 100 

pontos 

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

pontuação. 

𝐴𝐼 + 𝐴𝐶

2
 

 

Assinatura do Docente:  

 

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 20202.3.601.1N 

    
PERÍODO: 3º período 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho  

 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 40 h/a 
COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Ambiental   

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 

2º/2020 

 
 
 

01 

 
 

Conceitos básicos e 

evolução das 

questões ambientais. 

• Compreender as 

relações ente o homem 

e o ambiente; 

• Definir o que são e quais 

objetivos da politica 

ambiental. 

• Roteiro de 

apoio 

• Slides; 

• Trecho de 

apostila 

para leitura. 

 
 
• Elaboração de 

glossário com 

conceitos-

chave. 

 
 
08/02/2021 

a       

12/02/2021 

 
 
 

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 

2º/2020 

 
 
 

02 

 

 
Desenvolvimento 

sustentável 

• 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. 

 
• Atividade 

sobre 

conferências 

ambinetais 

no Brasil e 

mundo. 

 
 
08/02/2021 

a       

12/02/2021 

 
 
 

10 pts 

 
 
 

0 

 
Tópico 2: 4 aulas 
(3 aulas de leitura 

do material e 1 aula 

para atividade) 

 
3 

Unidade 1 

2º/2020 

 
03 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

 
• Google meet 

 
• Não se aplica 

10/02/2021 

19 - 20 h 

 
0 

 
0 

 
Tópico 3: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 1 (08/02/2021 a 12/02/2021) 8h/a 

 
 
 

4 

 

 
Unidade 2 

2º/2020 

 
 
 

01 

 

 
Gestão empresarial 

• 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; 

• Vídeos; 

• Pesquisa de 

reportagem 

na internet. 

 
 
• Busca de 

reportagem e 

análise escrita. 

 

 

15/02/2021 

a       

19/02/2021 

 
 
 

10 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 

2º/2020 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

Ecoeficiência 

• Enteder o conceito de 

ecoeficiência; 

• Estudar as ferramentas que 

promovem a ecoeficiência; 

• Compeender 

mecanismos de 

desenvolvimento limpo – 

MDL. 

 
 
• Roteiro de 

apoio; 

• Trecho da 

apostila para 

leitura; 

• Vídeos. 

. 

• Atividade de 

elaboração de 

perguntas e 

respostas. 

 
 
 
15/02/2021 

a       

19/02/2021 

 
 
 
 

10 pts 

 
 
 
 

0 

 

 
Tópico 5: 4 aulas 

(3 aulas de leitura 

do material e 1 aula 

para atividade). 

 
6 

Unidade 2 

2º/2020 

 
03 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

 
• Google meet 

 
• Não se aplica 

17/02/2021 

19 - 20 h 

 
0 

 
0 

 
Tópico 6: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 2 (15/02/2021 a 19/02/2021) 8h/a 

 
 

7 

 
Unidade 3 

2º/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; 

• Slides; 

• Trecho de 

apostila para 
leitura. 

• Envio de 

vídeo com 

uma prática 

sustentável a 

ser praticada 

por uma 

empresa. 

 
22/02/2021 

a       

26/02/2021 

 
 

10 pts 

 
 

0 

Tópico 7: 3 aulas 
(2 aulas para leitura, 

1 aula para 

atividade) 

 
 

 
8 

 
 
 
Unidade 3 

2º/2020 

 
 
 

02 

 
 
 

Normas da série ISO 

14000 

• 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; 

• Slides; 

• Trecho de 

apostila para 

leitura. 
 

 
• Relatório de 

análise crítica 

da ISO. 

 

 

22/02/2021 

a       

26/02/2021 

 
 
 

10 pts 

 
 
 

0 

 
 

Tópico 8: 4 aulas 
(3 aulas para 

leitura, 1 aula para 

atividade) 

 
9 

Unidade 3 

2º/2020 

 
03 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. 

 
• Google meet 

 
• Não se aplica 

24/02/2021 

19 - 20 h 

 
0 

 
0 

 
Tópico 9: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 3 (22/02/2021 a 26/02/2021) 8h/a 

 
10 

 
Unidade 4 

2º/2020 

 
01 

Licenciamento 

ambiental 

• Discutir os principais conceitos, 

definições e termos; 

• Compreender a lei de Avaliação 

dos Impactos ambientais-AIA; 

• Roteiro de 

apoio; 

• Trecho de 

apostila para 

• Questionário 

Google 

Classroom 

 

 01/03/2021 

a       

05/03/2021 

 
10 pts 

 
0 

Tópico 10: 3 aulas 
(2 aulas para 

leitura, 1 aula para 

atividade) 



    • Apresentar os tipos  e 

procedimentos para obtenção de 

licenças ambientais licenças. 

. 

leitura; 

• Slides; 

• Vídeos. 

     

 

 
11 

 
 
Unidade 4 

2º/2020 

 

 
02 

 
Documentário “Home” 

 
• 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. 

 

 01/03/2021 

a       

05/03/2021 

 

 
10 pts 

 

 
0 

Tópico 11: 4 aulas 
( 1 aula para leitura, 
2 aulas para assitir 
o documentário e 1 
aulas para escrita 

do relatório) 

 
12 

 
Unidade 4 

2º/2020 

 
03 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

aulas. Explicar a atividade final 

apresentada nao tópico 11. 

 
• Google meet 

 
• Não se aplica 

 
03/03/2021 

19 - 20 h 

 
0 

 
0 

 
Tópico 12: 1 aula 

Somatório carga horária SEMANA 4 (01/03/2021 a 05/03/2021) 8h/a 

 
13 

 
Unidade 4 

2º/2020 

 
01 

Interpretação básica 

de um RIMA 

• Apresentar ao estudante os tópico 

principais de um RIMA; 

• Ler e interpretar um RIMA de 

um caso de obra real. 

• Roteiro de 

apoio; 

• Trecho de 

apostila para 

leitura; 

• Slides; 

• Vídeos. 

 

• Não se 

aplica 

 

 08/03/2021 

a       

12/03/2021 

 
0 pts 

 
0 

Tópico 13: 2 aulas 
(2 aulas para 

leitura) 

 

 

 
14 

 
 

Unidade 4        

2º/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. 

 

 08/03/2021 

a       

12/03/2021 

 

 
     20 pts 

 

 
        0 

Tópico 14: 5 aulas 
( 1 aula para 

leitura, 2 aulas para 
pesquisa e 2 aulas 

para aplicação) 

 
    15 

 
Unidade 4   

2º/2020 

 
  03 

 
Debate e dúvidas 

• Sanar dúvidas dos alunos e 

debate dos temas abordados nas 

• aulas. Explicar a atividade final 

apresentada nao tópico 11. 

• Google 

meet 
• Não se 

aplica 

 
10/03/2021 

19 - 20 h 

 
      0 

 
        0 

 
Tópico 15: 1 aula 

 
Somatório carga horária SEMANA 5 (08/03/2021 a 12/03/2021) 

  
 8h/a 



 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

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

Pontos 

100 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: 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS PATOS

PROJETO 2/2021 - CPOG/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPBPROJETO 2/2021 - CPOG/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPB

PLANO I NSTRUCI ONAL PARA DESENVOLVI MENTO DE ATI VI DADES NÃO PRESENCI AI SPLANO I NSTRUCI ONAL PARA DESENVOLVI MENTO DE ATI VI DADES NÃO PRESENCI AI S

DI SCI PLI NA - DI SCI PLI NA - Higiene Ocupacional II

Turma: 43303 - TEC.0919

Período:

29/03 a

04/06//2021 –

2020.2
Curso: Tecnologia em Segurança no Trabalho

Componente Curricular: Higiene Ocupacional II Carga

Horária (% a

definir):

80 horas
Docente: Érika do Nascimento Fernandes Pinto

Tópi c oTópi c o

Uni da deUni da de

(Bi mes tre/(Bi mes tre/

Semes tre)Semes tre)

TemaTema Obj eti vosObj eti vos
Rec urs osRec urs os

Di dá ti c osDi dá ti c os

I ns trumentoI ns trumento

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 bora ti vaCol a bora ti va

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ca rgaCa rga

Horá r i aHorá r i a

(h/a )(h/a )

1

1 Considerações iniciais

sobre riscos químicos

1.1 Contextualizando os riscos

químicos

1.2 Definições

1.3 Classificação de gases e

vapores

Conhecer os

agentes

químicos e a

classificação de

gases e vapores

física e

fisiologicamente.

- Texto sobre

agentes químicos;

- Vídeo: acidente

com substância

química;

- Aula síncrona

com slide.

Postagem

sobre riscos

químicos

29/03-

02/04
20 (extra) - 8

2

1.4 Classificação de

aerodispersóides

1.5 Sistema respiratório

- Classificar os

aerodispersóides

física e

fisiologicamente;

- Compreender

como os agentes

químicos são

absorvidos

através do

sistema

respiratório.

- Texto sobre

agentes químicos;

- Vídeo ilustrativo;

- Aula síncrona

com slide.

Questionário 05-09/04 100 - 8

3

2 Legislação - normas

nacionais e internacionais

ACGIH

(American

Conference of

Industrial

Hygienists) e

NR 15

Conhecer as

normas técnicas

com limites de

tolerância para

agentes

químicos.

- Norma

Regulamentadora –

NR 15;

- Vídeo sobre

ACGIH;

Resumo 12-16/04 100 - 8



2020.2

NR 15

Norma Regulamentadora NR

15 (anexos 11, 12, 13 e 13-A)

químicos. - Aula síncrona

com slide.

4
Norma Regulamentadora NR

15 (anexo 11)

- Compreender o

anexo 11 da NR

15 com limites de

tolerância para

alguns agentes

químicos;

- avaliação

quantitativa

- Anexo 11 da NR

15;

- slides;

- Aula síncrona

com slide.

Postagem de

curiosidades

sobre as

substâncias

químicas no

mural

-

Questionário

19-23/04 - 100 8

5
Norma Regulamentadora NR 

15 (anexo 12)

- Conhecer os

agentes químicos

contidos no

anexo 12 da NR

15;

- avaliação

quantitativa.

- Anexo 12 da NR

15;

- Vídeo

exemplificativo;

- Aula síncrona

com slide.

Questionário 26-30/04 100 - 8

6

Norma

Regulamentadora

NR 15 (anexo 13

e 13-A)

- Conhecer os

agentes químicos

contidos no

anexo 13 da NR

15;

- avaliação

qualitativa.

- Anexo 13 da NR

15;

- Vídeo:

substâncias

químicas;

- Aula síncrona

com slide.

Elaboração

de lista de

verificação -

LV

03-07/05 100 - 8

7

3 Gestão de Riscos

Químicos

3.1 Antecipação e

Reconhecimento

Ferramentas

utilizadas na

identificação de

riscos

Ficha de

Informação e

Segurança de

Produtos

Químicos

Ficha de

emergência

- Conhecer as

etapas da higiene

ocupacional, bem

como, sua

importância para

o gerenciamento

dos riscos

químicos;

- Compreender

a etapa do

reconhecimento

dos riscos

químicos e as

ferramentas

utilizadas.

-  Texto sobre

gerenciamento de

riscos químicos;

- Vídeo

complementar;

- Aula síncrona

com slide.

- FISPQ

Questionário 10-14/05 100 - 8

8

3.2 Avaliação

Avaliações

qualitativas de

agentes químicos

Avaliações

- Entender a

avaliação dos

agentes

químicos,

diferenciando a

avaliação

- Texto: Avaliação

Qualitativa de

Riscos Químicos

da

FUNDACENTRO,

2011;

-Simulação

de uma

avaliação

qualitativa

17-21/05 - 100 8
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Turma: 35430 - TEC.0921 - Legislação Previdenciária - Graduação Período: 2020.2

Curso: Segurança do Trabalho

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

Professor(a): Ana Luiza Felix Severo



Tópico Unidad
e (B/S)

Aula Tema Objetivos Recursos
didáticos -

pedagógicos

Instrument
o de

avaliação

Período Atividade Ind.
(Pontuação)

Atividade Col.
(Pontuação)

CH (h/a)

1 Semestr

e

- Ambientação ao novo 

formato,  apresentação 

da nova proposta

Apresentar o 

conteúdo 

Seguridade Social 

(histórico e 

natureza); 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point 

Participação

na aula com 

perguntas e 

comentários 

sobre o tema

29/03/2021-

02/04/2021

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra)

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona.

- 3h

1 Semestr

e

- Princípios; Regime 

Próprio de Previdência 

Social Regime Geral de 

Previdência Social

Apresentar o 

conteúdo 

Princípios; Regime 

Próprio de 

Previdência Social 

Regime Geral de 

Previdência Social

Aula assíncrona 

com uso do power 

point

29/03/2021-

02/04/2021
3h

1 Semestr

e

- 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

29/03/2021-

02/04/2021
1h

1 Semestr

e

- Apresentar o conteúdo 

Regime Próprio de 

Previdência Social

Apresentar o 

conteúdo Regime 

Próprio de 

Previdência Social

Aula síncrona com

uso do power point

29/03/2021-

02/04/2021
1h

2 Semestr - Apresentar o conteúdo Apresentar o Aula assíncrona 05/04/2021- 3h



e Regime Próprio de 

Previdência Social

conteúdo Regime 

Próprio de 

Previdência Social

com uso do power 

point

09/04/2021



2 Semestr

e

- Apresentar o conteúdo 

Regime Geral de 

Previdência Social

Apresentar o 

conteúdo Regime 

Geral de 

Previdência Social

Aula assíncrona 

com uso do power 

point

05/04/2021-

09/04/2021
3h

2 Semestr

e

- Abrangência e 

segurados - obrigatórios

e facultativos

Abrangência e 

segurados - 

obrigatórios e 

facultativos

Aula assíncrona 

com uso do power 

point

05/04/2021-

09/04/2021
1h

2 Semestr

e

- 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

05/04/2021-

09/04/2021
1h

3 Semestr

e

- Abrangência e 

segurados - obrigatórios

e facultativos

Abrangência e 

segurados - 

obrigatórios e 

facultativos

Aula assíncrona 

com uso do power 

point

12/04/2021-

16/04/2021
1h

3 Semestr

e

- 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      

- 12/04/2021-

16/04/2021

- - 3h

3 Semestr

e

- 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

- 12/04/2021-

16/04/2021

- - 3h

3 Semestr - Aula para dúvidas e Apresentar Participação Participação 12/04/2021- 1h



e interação entre os 

estudantes e a docente

elementos ofertados

em aula assíncrona 

para provocar 

debate e dirimir 

dúvidas dos 

discentes.

com

comentários e 

dúvidas

na aula com 

perguntas e 

comentários 

sobre o tema

16/04/2021



4 Semestr

e

- 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

- 19/04/2021-

23/04/2021

- - 3h

4 Semestr

e

- 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 

- 19/04/2021-

23/04/2021

- - 3h

4 Semestr

e

- 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

19/04/2021-

23/04/2021

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra)

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona.

- 1h

4 Semestr

e

- 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  

- 19/04/2021-

23/04/2021

- - 1h

4 Semestr

e

- Regime Geral: 

Benefícios do RGPS e 

Carência

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point  

- 26/04/2021-

30/04/2021

- - 3h



disciplina sobre 

Regime Geral: 

Benefícios do 

RGPS e Carência



4 Semestr

e

- 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

- 26/04/2021-

30/04/2021

- - 3h

4 Semestr

e

- 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

- 26/04/2021-

30/04/2021

- - 1h

4 Semestr

e

- 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

26/04/2021-

30/04/2021

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra)

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona.

- 1h

5 Semestr

e

- 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

- 03/05/2021-

07/05/2021

- - 3h

5 Semestr

e

- Regime Geral: Salários 

e Benefícios pagos aos 

Apresentar o 

conteúdo previsto 

Aula assíncrona 

com uso do power 

- 03/05/2021-

07/05/2021

- - 3h



dependentes no plano da 

disciplina sobre 

Regime Geral: 

Salários e 

Benefícios pagos 

aos dependentes

point



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

03/05/2021-

07/05/2021

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra)

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona.

- 1h

4 Semestr

e

- Avaliação I Avaliar os discentes

de acordo com o 

conteúdo exposto 

Revisão Regime 

Geral

Avaliação 

assíncrona

Questionári

o 

contextualiz

ado

03/05/2021-

07/05/2021

- 0-100 pontos

Prazo: até a 

aula síncrona 

seguinte

1h

5 Semestr

e

- 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

- 10/05/2021-

14/05/2021

- - 3h

5 Semestr

e

- 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

10/05/2021-

14/05/2021

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra)

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

1h



não puder 

participar da 

atividade 

síncrona.



5 Semestr

e

- 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 

- 10/05/2021-

14/05/2021

- - 3h

5 Semestr

e

- 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 

- 10/05/2021-

14/05/2021

- - 1h

6 Semestr

e

- 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 

- 17/05/2021-

21/05/2021

- - 3h

6 Semestr

e

- Avaliação II - parcial Avaliar o

desempenho do

conteúdo ofertado

de forma que os

alunos construam 

um pensamento

crítico e usem as

Aula assíncrona 

ler texto crítico 

(artigo de opinião 

de um especialista 

ou artigo 

científico)

Questionári

o

17/05/2021-

21/05/2021

0-50 pontos

Prazo: até o dia 

da última 

avaliação

- 2h



ferramentas on-line

disponíveis para

promover a sua

atuação.



6 Semestr

e

- 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 

- 17/05/2021-

21/05/2021

- - 2h

6 Semestr

e

- 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

17/05/2021-

21/05/2021

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra)

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona.

- 1h

7 Semestr

e

- 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 

24/05/2021-

28/05/2021
1h

7 Semestr

e

- Acidente de trabalho e 

moléstias ocupacionais: 

Direitos dos acidentados

Apresentar o 

conteúdo previsto 

no plano da 

disciplina sobre 

Aula assíncrona 

com uso do power 

point

- 24/05/2021-

28/05/2021

- - 3h



Acidente de 

trabalho e moléstias

ocupacionais: 

Direitos dos 

acidentados



7 Semestr

e

- Avaliação II - parcial Aula assíncrona 

vídeo 

documentário 

(Frutas doces 

vidas amargas)

Questionári

o

24/05/2021-

28/05/2021

0-50 pontos - 3h

7 Semestr

e

- 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

24/05/2021-

28/05/2021

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra)

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona.

- 1h

8 Semestr

e

- 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

- 31/05/2021-

04/06/2021

- - 3h

8 Semestr

e

- 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

Aula assíncrona 

com uso do power 

point

- 31/05/2021-

04/06/2021

- - 3h



trabalho

8 Semestr

e

- 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)

Questionári

o 

contextualiz

ado

31/05/2021-

04/06/2021

- 0-100 pontos 1h

8 Semestr

e

- Encontro síncrono para 

dirimir dúvidas

Dirimir dúvidas Aula síncrona 

podendo usar 

recurso do power 

point

Participação

com

comentários 

e dúvidas

31/05/2021-

04/06/2021

Avaliação 

contínua 

podendo valer 

0-10 pontos 

(extra)

A pontuação é 

extra e não 

prejudica quem 

não puder 

participar da 

atividade 

síncrona.

- 1h

10 Semestr

e

- Reposição Avaliar discentes 

que fizerem jus à 

reposição

Atividade 

assíncrona (será 

aberta e encerrada 

remotamente)

Questionári

o 

contextualiz

ado

31/05/2021-

04/06/2021

0-100 pontos -

10 Semestr

e

- Final Avaliar discentes 

que fizerem jus à 

final

Atividade 

assíncrona (será 

aberta e encerrada 

remotamente

Questionári

o 

contextualiz

ado

31/05/2021-

04/06/2021

- -

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:
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: P3 

 
PERÍODO: 2020.2 

CURSO: Tecnólogo em Segurança no Trabalho 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia da Pesquisa Científica 
CARGA HORÁRIA: 40 aulas 

PROFESSORA: Maria Clerya Alvino Leite  

 
 

SEMANA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 
1 

Apresentação do Plano de 

Ensino e Cronograma de 

atividades.  

Ciência, conhecimento 

cientifico. O que é pesquisa? 

Por que elaborar um projeto 

de pesquisa 

Apresentar o 

componente 

curricular aos 

discentes.  

Momento síncrono. 

-Slides com os conteúdos 

da semana. 

 Atividade semanal 

com teste  

08 a 14/03 Atividade com 

teste 

Pontuação: 50 

pontos 

- CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: assíncronas 

 
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. 

-Texto (norma) 

Produção de texto 15 a 21/03         

 

 

- 

Atividade em 

grupo de 5 alunos.  

Pontuação: 50 

pontos 

CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: assíncronas 

 
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. 

-Slides com o conteúdo da 

semana 

Análise de um 

projeto de pesquisa 

para verificação da 

presença dos 

elementos 

apresentados na 

semana 

22 a 28/03                  

 

 

 

                - 

Atividade em 

grupo de 5 alunos.  

Pontuação: 50 

pontos 

CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: assíncronas 

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 

29/03 a 04/04               

 

 

 

               - 

Atividade em 

grupo de 5 alunos.  

Pontuação: 50 

pontos 

CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: assíncronas 

5 Levantamento bibliográfico 

preliminar 

Orientar os discentes 

acerca de como fazer 

o levantamento 

bibliográfico 

preliminar de uma 

pesquisa.  

-Artigos, livros, manuais, 

leis, etc.  

Levanamento 

bibliográfico 

preliminar acerca 

do tema escolhido 

pelo discente 

05 a 11/04 Produção de texto 

Pontuação: 100 

pontos 

                - CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: assíncronas 

 

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

Pontos 

300 pontos 

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

Ao final serão contabilizadas para efeito do SUAP 3 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 

3º nota: Atividade individual da semana 5 = 100 pontos 
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