
	

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

 

 TURMA: 20201.1.872.1D 

CURSO: CURSO SUPERIOR TÉCNOLOGO EM ALIMENTOS 

COMPONENTE CURRICULAR: 38996 – TEC. 00956 -  BIOLOGIA GERAL 

PROFESSOR(A): MARIA LOURDES VIEIRA XIMENES 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 50h/a		
Aulas	ministradas:	06	(6%)	/	Aulas	Remotas:	44	(44%) 

 

 

TÓPIC

O 

UNID

ADE 

(BIME

STRE/ 

SEME

STRE) 

AU

LA 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMEN

TO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDAD

E 

INDIVIDU

AL/ 

PONTUAÇ

ÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIV

A/ 

PONTUAÇÃO 

CA

RG

A - 

HO

RÁ

RIA 

(h/a) 

1 1 1 Apresentação	do	

conteúdo	programático 

Apresentar	os	conteúdos		e	as	sugestões	de	atividades	que	serão	

realizadas	de	forma	não	presencial 
Webaula Não se aplica 25/08 a 15/09 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

2 1 2 Os seres procarióticos  Conhecer a estrutura geral da célula bacteriana, reconhecendo-a 

como procariótica, e identificar, em esquemas, ilustrações e 

fotografias, suas partes principais. Conhecer o processo de 

reprodução das bactérias; Inferir, a partir do conhecimento das 

formas de transmissão de alguns tipos de bactérias patogênicas às 

pessoas, as principais atitudes e medidas para prevenir seu ataque 

ao organismo humano. 

Chat FORUM onde será 

avaliada a 

participação e as 

respostas dos 

discentes. 

15/09 a 22//09 Não se aplica 10 pontos 3h/a 

3 1 3 Fronteiras da célula Apresentar a estrutura e a fisiologia da membrana celular,             

destacando a importância dessa fronteira  microscópica para a 

manutenção da vida 

Webaula Não se aplica 22/09 a 29/09 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

4 1 4 Fronteiras da célula Conhecer a composição molecular básica da membrana plasmática, 

compreendendo o significado do modelo do mosaico fluido que 

explica sua estrutura e propriedades. 

AVA Resolução de 

exercícios 

29/09 a 06/10 10  pontos Não se aplica 3h/a 

5 1 5 Citoplasma Compara a organização do citoplasma de células procarióticas e 

eucarióticas, diferenciando esses dois tipos de organização celular. 

Apresentar a estrutura e a função das principais organelas 

citoplasmáticas e do citoesqueleto.  

Reconhecer o núcleo da célula eucariótica como o centro de controle  

das atividades celulares 

Webaula Não se aplica 06/10 a 13/10 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

6 1 6 Citoplasma e núcleo Compara a organização do citoplasma de células procarióticas e 

eucarióticas, diferenciando esses dois tipos de organização celular. 

Apresentar a estrutura e a função das principais organelas 

citoplasmáticas e do citoesqueleto.  

Reconhecer o núcleo da célula eucariótica como o centro de controle  

das atividades celulares 

AVA Estudo dirigido 13/10 a 20/10 10 pontos Não se aplica 3h/a 

7 1 7 Metabolismo energético Comparar os processos de respiração celular e de fermentação e 

discutir as diferenças entre fermentação láctica e fermentação 

alcoólica 

Webaula Não se aplica 20/10 a 27/10 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

8 1 8 Metabolismo 

energético 

Fermentação láctica e  Fermentação alcoólica AVA Pesquisa sobre a 

conservação dos 

alimentos por 

fermentação 

27/10 a 03/11 10 pontos Não se aplica 3h/a 



	

 

9 1 9 A diversidade 

Biológica. Sistemática, 

classificação e 

biodiversidade 

Apresentar os princípios básicos da Sistemática e da Taxonomia. 

Apresentar e caracterizar os grandes reinos de seres vivos. 

Compreender e explicar porque os vírus não são incluídos em 

nenhum dos reinos dos seres vivos. 

Webaula Não se aplica 03/11 a 10/11 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

10 1 10 Reino Monera Conhecer a estrutura geral da célula bacteriana, reconhecendo-a 

como procariótica. Caracterizar e exemplificar bactérias quanto a 

nutrição e reconhecer a importância das bactérias para a 

humanidade(na produção de alimentos, na decomposição, na 

fertilização do solo) 

AVA Vídeos curtos 10/11 a 17/11 Não se aplica Não se aplica 4h/a 

11 1 11  

Reino Monera    

Conhecer a estrutura geral da célula bacteriana, reconhecendo-a 

como procariótica. Caracterizar e exemplificar bactérias quanto a 

nutrição e reconhecer a importância das bactérias para a 

humanidade(na produção de alimentos, na decomposição, na 

fertilização do solo) 

AVA Produção de Mapa 

conceitual 

17/11 a 24/11 10 pontos Não se aplica 3h/a 

12 1 12 Fungos  Apresentar as características gerais dos fungos e tratar da 

importância ecológica e econômica(na produção de alimentos, 

bebidas alcoólicas e medicamentos) 

AVA Resenha de um artigo 

científico em grupo 

de 3 alunos 

24/11 a 01/12 Não se aplica 20 pontos 4h/a 

13 1 13 Reino Vegetal Listar e explicar as principais características das plantas e conhecer 

os principais grupos  de plantas atuais; conhecer a estrutura e a 

localização dos principais tecidos vegetais.  

Webaula Teste 01/12 a 08/12 10 Não se aplica 3h/a 

14 1 14 Reino Animal Compreender a estrutura dos animais e correlacioná-la com a 

taxonomia dos grupos; identificar os invertebrados  e vertebrados 

utilizados na alimentação humana e sua importância econômica. 

AVA Produção de 

pequenos vídeos 

08/12 a 15/12 Não se aplica 20 pontos 3h/a 

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem  Atividades individuais = 50 pontos 

Atividades colaborativas = 50 pontos 

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

Nota	 Final	 =	 AI	 +	 AC	 =	 ∑	 até	 100	

pontos. 

 

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: 20201.1.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 1º Período, Diurno 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: 38998 - TEC.0006 - Informática Básica 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Felipe Barbosa Araújo Ramos 

PERÍODO: 2020.1 

 

CARGA HORÁRIA: 54  

 

TÓPI

CO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA

/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

0 1  1   

 

Ambientação 

• Conhecer o as 

metodologias de ensino e 

avaliação que serão 

aplicadas no curso;  

• Interagir com os 

participantes do curso de 

informática. 

 Fórum de 

Discussão 

 e/ou  

WebAula  
Atividade 

Fórum (não 

avaliativo) 

24/08/2020 

a 

28/08/2020 

Não se 

aplica 
Não se aplica 

 

 

 

3 

1  1  2   

Histórico e 

evolução dos 

computadores 

• Conhecer conceitos 

fundamentais da 

computação; 

• Entender como se deu a 

evolução histórica dos 

computadores; 

• Entender o conceito de 

informação e sua 

representação. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Material 

complementar 

 

Atividade 

Fórum 

31/08/2020 

a 

04/09/2020 

Não se 

aplica 
10 

 

 

 

 

 

3 

1 1  3   

Componentes / 

Arquitetura de 

um 

Computador 

• Conhecer os principais 

componentes de hardware 

do computador: 

processador, CPU, 

Memória; 

• Conhecer os principais 

dispositivos de E/S; 

• Compreender a Arquitetura 

de Von Neumann. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Material 

complementar 

 

Atividade 

Questionário 

09/09/2020 

a 

12/09/2020 

10 Não se aplica 

 

 

 

 

 

3 



1  1 4   

 

 

 

 

 

Software 

• Compreender conceitos, 

definição e histórico dos 

Sistemas Operacionais; 

• Entender os conceitos de 

Multitarefa, Monotarefa, 

Multiusuário, 

Monousuário; 

• Discutir a evolução dos 

Sistemas Operacionais. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Material 

complementar 

 

Atividade 

Questionário 

14/09/2020 

a 

18/09/2020 

10 
Não se aplica 

 

 

 

 

 

3 

1 1 5 Revisão  • Sumarizar o assunto visto 

no Tópico 1. 

Fórum de 
Dúvidas  

e/ou 

WebAula  

Atividade 

Fórum (não 

avaliativo) 

21/09/2020 

a 

25/09/2020 

Não se 

aplica 
Não se aplica 

 

      3 

2 1 6 Introdução ao 

Editor de 

Texto  

• Conhecer os conceitos 

básicos de formatação 

(manipulação e ajuste) no 

Editor de Texto. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Pesquisa 

e/ou 

Material 

complementar 

Atividade 

Fórum 

 

28/09/2020 

a 

02/10/2020 

Não se 

aplica 
10 

 
 

 
 

 
3 

2 1 7 Editor do 

Texto - 

Formatação de 

estilos, 

citações, 

figuras, 

tabelas, 

sumário 

automático, 

capa 

• Aprender as atividades de 

formatação de estilos, 

citações, figuras, tabelas, 

sumário automático e 

geração de capa. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Material 

complementar 

Atividade 

Questionário 

e/ou 

Atividade 

Base de 

Dados 

05/10/2020 

a 

09/10/2020 

30 Não se aplica 

 

 
 

 
 

3 

2 1 8 Revisão  • Sumarizar o assunto visto 

no Tópico 2. 

Fórum de 

Discussão 
Atividade 

Fórum (não 

13/10/2020 

a 

Não se 

aplica 
Não se aplica 

 

 



 e/ou  

WebAula 

avaliativo) 17/10/2020  

 

 

3 

3 1 9 Introdução ao 

Editor de 

Planilhas 

• Compreender as 

funcionalidades básicas no 

Editor de Planilhas. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Material 

complementar 

Atividade 

Fórum 

 

19/10/2020 

a 

23/10/2020 

Não se 

aplica 
10 

 
 

 
3 

3 1 10 Editor de 

Planilhas - 

operadores 

aritméticos e 

referência de 

dados 

• Compreender a aplicação 

de Operadores aritméticos e 

Referência de dados no 

Editor de Planilhas. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Material 

complementar 

Atividade 

Questionário 

e/ou 

Atividade 

Base de 

Dados 

26/10/2020 

a 

31/10/2020 

15 Não se aplica 

 

 
 

 
 

4 

3 1 11 Editor de 

Planilhas - 
Funções e 

formatação 

condicional 

• Compreender a aplicação 

de Funções e Formatação 

condicional no Editor de 

Planilhas. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Material 

complementar 

Atividade 

Questionário 

e/ou 

Atividade 

Base de 

Dados 

03/11/2020 

a 

07/11/2020 

15 Não se aplica 

 
 

 
 

 
4 

3 1 12 Editor de 

Planilhas - 

Funções 

compostas e 

gráficos 

• Compreender a aplicação 

de Funções compostas e 

Gráficos no Editor de 

Planilhas. 

Slides 

e/ou 

Vídeo  

e/ou 

Texto 

Atividade 

Questionário 

e/ou 

Atividade 

Base de 

09/11/2020 

a 

13/11/2020 

40 Não se aplica 

 

 
 

 
 



e/ou 

Fórum de 

dúvidas 

e/ou 

Material 

complementar 

Dados 4 

3 1 13 Revisão  • Sumarizar o assunto visto 

no Tópico 3. 

Fórum de 

Discussão 

 e/ou  

WebAula 

Atividade 

Fórum (não 

avaliativo) 

16/11/2020 

a 

20/11/2020 

Não se 

aplica 
Não se aplica 

 

3 

4 1 14 Introdução ao 

Editor de 

Apresentações 

• Conhecer as 

funcionalidades básicas do 

Editor de Apresentações. 

Material 
Didático – 

Roteiro 

e/ou 

Material 
complementar 

- Vídeo 

Atividade 

Fórum 

 

23/11/2020 

a 

27/11/2020 

Não se 

aplica 
10 

 

3 

4 1 15 Planejamento 

de 

Apresentação 

no Editor de 

Apresentações  

• Aprender noções básicas 

para planejar uma 

apresentação. 

Material 
Didático – 

Roteiro 
e/ou 

Material 

complementar 

- Vídeo 

Atividade 

Fórum 

e/ou 

Atividade 

Tarefa 

 

30/11/2020 

a 

04/12/2020 

Não se 

aplica 
10 

 

 
 

3 

4 1 16 Editor de 

Apresentações 

– manipulação 

de imagens e 

efeitos 

• Compreender a aplicação 

de Manipulação de imagens 

e Efeitos no Editor de 

Apresentações. 

Material 
Didático - 

Roteiro 

e/ou 

Material 

complementar 

- Vídeo 

Atividade 

Base de 

Dados 

07/12/2020 

a 

11/12/2020 

30 Não se aplica 

 
 

 
3 

4 1 17 Revisão  • Sumarizar o assunto visto 

no Tópico 4. 

Fórum de 

Discussão 

 e/ou  

WebAula 

Atividade 

Fórum (não 

avaliativo) 

14/12/2020 

a 

18/12/2020 

Não se 

aplica 
Não se aplica 

3 

 

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

 

 200 pontos 



TOTAL DA PONTUAÇÃO SEMESTRAL    200 pontos 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira:   

Atividades Online: Σ até 200 pontos, dos quais:    

▪ Atividades Colaborativas (AC): Σ até 50 pontos  

▪ Atividades Individuais (AI): Σ até 150 pontos   

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

Média= (AC + AI) 2 

OBSERVAÇÃO:  

A disciplina 38998 - TEC.0006 - Informática Básica possui um total de 60 aulas. Destaca-se que, antes do período pandêmico, foi 

ministrado de forma presencial o total de 6 aulas, em 05/03/2020 e 12/03/2020. Restando, portanto, um montante de 54 horas/aulas para a 

sua conclusão. Total esse detalhado em 14 encontros e exposto anteriormente. 

 

Assinatura do Docente: 

  

 

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

 

 



Local/Data da Aprovação: 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 2020.1 

CURSO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS INSTRUMENTAL 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): DENISE TEXEIRA DA COSTA 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 40h 

 

TÓPIC

O 

UNIDAD

E 

AUL

A 

TEMA OBJETIVOS INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO RECURSO 

DIDÁTICO 

PEDAGÓG

ICO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIV

A/ 

PONTUAÇÃO 

AULA 

0 1 3 Ambientação ● Familiarizar os alunos com 

como se darão as aulas e 

processos avaliativos. 

● Estudo dirigido ao Plano 

Instrucional. 

Estudo 

dirigido ao 

plano 

instrucional 

 Webaula   3h 

1 1 3 Introdução ao Inglês 

instrumental e à 

Língua Inglesa como 

Língua Franca 

● Explicar o que é o inglês 

instrumental; 

● Explicar seu uso nas mais 

diversas áreas; 

● Uso da Língua Inglesa (LI) 

como língua franca. 

 

Questionário  Webaula 10  3h 

2 1 3 Processamento de 

leitura  

● Explicação acerca dos 

objetivos de leitura em LI; 

● Explicar o uso dos níveis de 

leitura no auxílio da 

compreensão. 

 

Tarefa  Webaula 10  3h 

3 1 3 Introdução aos 

cognatos e falso 

cognatos e estudo 

dirigido acerca dos 

Cognatos e Falsos 

cognatos 

● Explicação acerca dos 

cognatos e falsos cognatos 

com intuito de auxiliar na 

compreensão e 

interpretação dos textos em 

LI. 

Tarefa  Webaula 10  3h 

4 1 3 Gêneros textuais ● Explicação acerca dos 

gêneros textuais; 

● Identificação dos gêneros 

acadêmicos. 

Tarefa  Webaula 10  3h 



● Estudo específico dos 

gêneros textuais Resumo, 

Resenha Crítica, Pôster e 

Artigo Acadêmico. 

5 1 3 Tipologias Textuais ● Explicação acerca da 

diferença entre gênero 

textual e tipologia textual; 

● Discussão da influência do 

conhecimento das 

tipologias e gêneros 

textuais no 

desenvolvimento da leitura 

em LI. 

Tarefa  Webaula        10     3h 

6 1  Estratégias de leitura ● Explicação acerca do 

uso das estratégias de 

leitura na compreensão 

textual em LI; 

Tarefa  Webaula        10  3h 

7 1 3 Desenvolvimento da 

compreensão do 

gênero textual Artigo 

Acadêmico 

● Desenvolvimento da 

identificação do gênero 

textual e explicação acerca 

das suas subdivisões; 

● Estudo dirigido sobre 

gênero textual Artigo 

Acadêmico com texto base 

para interpretação. 

Tarefa  Webaula 10  3h 

8 1 3 Desenvolvimento do 

gênero textual 

Resumo. 

● Explicação acerca da 

estruturação do resumo. 

● Construção de significado 

com texto-base em LI; 

● Desenvolvimento do 

gênero textual resumo 

acadêmico e base para 

resenha crítica. 

Tarefa  Webaula 30  3h 

9 1 3 Feedback avaliativo 

acerca das atividades 

da unidade I. 

● Explicação acerca das notas 

recebidas; 

● Caso seja a situação, 

reposição dos alunos que 

Tarefa 

(tempo 

determinado) 

 Webaula -  3h 



não conseguiram por 

motivos plausíveis as 

atividades. 

10 2 3 Desenvolvimento do 

gênero textual 

Resenha Crítica. 

● Explicação acerca da 

estruturação da resenha 

crítica; 

● Estudo dirigido com base 

em texto específico da área 

técnica com o intuito de 

identificar e utilizar as 

estratégias de leitura para 

realizar o resumo. 

Tarefa  Webaula 20  3h 

11 2 3 Desenvolvimento 

compreensivo acerca 

do gênero textual 

Pôster 

● Explicação da estruturação 

do pôster; 

● Quais temas abordar em um 

pôster; 

● Solicitar ideias para o 

desenvolvimento de 

posters pelos estudantes. 

Tarefa  Webaula 10  3h 

12 2 3 Apresentação das 

ideias principais para 

desenvolvimento do 

pôster. 

● Apresentação das ideias 

principais para o 

desenvolvimento do pôster; 

● Orientações sobre como o 

pôster deve ser construído; 

● Desenvolvimento da 

fundamentação teórica e 

metodologia do pôster; 

Tarefa  Webaula 20  3h 

13 2 3 Orientações e 

feedbacks acerca do 

envio das partes 

solicitadas na aula 

anterior 

● Discutir com os estudantes 

ponto positivos e negativos 

encontrados na correção 

das partes corrigidas do 

pôster; 

● Orientação sobre o 

desenvolvimento das 

demais partes do pôster; 

● Solicitação de finalização. 

Tarefa  Webaula   3h 



14 2 3 Finalização dos 

pôsteres 

● Tarefa solicitada de forma 

assíncrona; 

● Professor estará disponível 

para retirada de dúvidas no 

horário da aula síncrona. 

● Entrega dos pôsteres. 

Tarefa  Webaula        40  3h 

15 2 3 Apresentação dos 

pôsteres 

● Desenvolvimento da 

apresentação dos pôsteres 

criados pelos estudantes. 

Tarefa  Webaula 10  3h 

16 2 3 Feedback ● Feedback coletivo com os 

estudantes acerca das 

tarefas realizadas e 

reposição aos alunos que 

não tiveram a oportunidade 

em momento oportuno de 

realizar as atividades. 

Tarefa 

(tempo 

determinado) 

 Webaula -  3h 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos: Unidade 1: 100 

             Unidade 2: 100 

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

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: 1º Período 

CURSO: Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Libras 

PROFESSOR (A): Marcley da Luz Marques 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 33h/ 40 aulas  

 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1  Deficiência 

Auditiva; pessoa 

Surda  

Compreender a 

diferença entre  

pessoa surda e 

pessoa com 

deficiência auditiva. 

 Webaula, texto/ 

slide 

 Fórum de  

discussão 

e dúvidas 

 26/08/2020 

 a  

01/09/2020 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

 3h 

2 1 2  Implante coclear Exibir filme que 

aborda a importância 

da família para o 

desenvolvimento do 

surdo e a possibilidade 

deste.          

 Videoaula e o  

link do 

Documentário: 

Sou surda  

 e não sabia 

 Fórum de  

discussão 

 e dúvidas 

 02/09/2020 

 a 

08/09/2020 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

 3h 



           

           

 

3 1 3 Educação 

bilíngue 

Compreender a 

importância de uma 

escola bilíngue para 

educação de surdos.  

Videoaula 

e slide 

Fórum de  

discussão 

 e dúvidas 

09/09/2020 

a 

15/09/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 

4 1 4 Artefatos 

culturais 

Reconhecer criticamente 

a importância da 

produção cultural em 

Libras como 

representação da 

diversidade cultural. 

Videoaula, 

texto/ 

slide 

Fórum de  

discussão 

 e dúvidas 

16/09/2020 

a 

22/09/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 

5 1 5 Políticas 

Públicas 

 Debater sobre 

acessibilidade, legislação 

e as barreiras de 

comunicação que os 

surdos enfrentam. 

Webaula e links 

dos documentos 

oficiais 

Fórum de 

perguntas e 

respostas 

23/09/2020 

a 

29/09/2020 

Não se 
aplica 

50 pontos 2h 

6 1 6 Parâmetros Identificar a importância 

do uso dos parâmetros 

da Libras para o 

Videoaula, link 

do vídeo e 

slide 

Fórum de  

discussão e  

 dúvidas 

30/09/2020 

a 

06/10/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 



processo inicial da 

formação dos sinais. 

 

7 1 7 Alfabeto manual 

e números 

Fazer a datilologia do 

alfabeto manual para 

sinalizar seu nome em 

Libras; 

Conhecer e identificar os 

numerais em Libras nos 

diversos contextos. 

 

 

Videoaula, link 

do vídeo (INES) 

e texto 

Fórum de  

discussão  

 e dúvidas 

07/10/2020 

a 

13/10/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 

8 1 8 Dias da semana 

e meses 

 

Reproduzir os sinais 
específicos para cada 
dia da semana, mês e 
datas especiais e demais 
vocabulários relacionais 
com o calendário. 
 

Webaula, link 

dos vídeos 

(INES) e texto 

Fórum de  

discussão  

 e dúvidas 

14/10/2020 

a 

20/10/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 

9 1 9 Sinais de 

Alimentos 

Interpretar o vocabulário 

de alimentos. 

Videoaula e link 

do vídeo (INES) 

Fórum de  

discussão e  

 dúvidas 

21/10/2020 

a 

27/10/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 

10 1 10 Sinais de frutas Reproduzir o vocabulário Videoaula, link Fórum de  28/10/2020 Não se Não se 2h 



de frutas. do vídeo e texto discussão e  

dúvidas 

a 

03/11/2020 

aplica aplica 

11 1 11 Sinais de 

bebidas 

 

Interpretar o vocabulário 
de bebidas. 

Webaula, link 

do vídeo e texto 

Questionário 04/11/2020 

a 

10/11/2020 

100 pontos Não se 
aplica 

2h 

12 1 12 Sinais de verbos Entender os tipos de 

verbos em Libras. 

Videoaula, link 

dos vídeos 

(INES) 

Fórum de  

discussão e  

dúvidas 

11/11/2020 

a  

17/11/2020 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

2h 

13 1 13 Sinais de  

Utensílios  

de cozinha 

Traduzir o vocabulário de 

utensílios de cozinha. 

Videoaula e link 

do vídeo (INES) 

Fórum de  

discussão  

 e dúvidas 

18/11/2020 

a 

24/11/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 

14 1 14 Sinais de  

eletrodomésticos 

Conhecer o vocabulário 

de eletrodomésticos. 

Videoaula e link 

do vídeo dos 

sinais (INES) 

Fórum de  

discussão 

 e dúvidas 

25/11/2020 

a 

01/12/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 

15 1 15 Sinais de cores 

e parentesco 

Distinguir as cores 
considerando o contexto 
como claro e escuro; 
Interpretar os sinais 
referentes à família. 
 

Videoaula e link 

do vídeo dos 

sinais (INES) 

Fórum de  

discussão  

 e dúvidas 

02/12/2020 

a 

08/12/2020 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

2h 

16 1 16 Interpretação 

em Libras 

Realizar uma 

interpretação em Libras. 

Webaula e texto Fórum perguntas 

e respostas 

(anexar texto e 

vídeo) ou envio 

09/12/2020 

a 

15/12/2020 

Não se 
aplica 

50 pontos 2h 



de Tarefa 

(arquivo) 

17 1 17 Profissional 

surdo 

Compreender a 

importância da 

acessibilidade na 

profissão 

Videoaula Fórum de 

discussão e 

dúvida 

16/12/2020 Não se 
aplica 

Não se 

aplica 

2h 

 

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

As atividades colaborativas correspondem à primeira nota (100 pontos) e a atividade individual (questionário) 

corresponde à segunda nota (100 pontos). 

Antes da suspensão das aulas foram ministradas 4 aulas, que não constam no presente Plano Instrucional. 

 

 

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: 1º Período (20201.1.872.1D) 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Matérias-primas Alimentícias 

PROFESSOR(A): Sonnalle Silva Costa 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: Total de 80 aulas 

(10 aulas cumpridas presencialmente + 70 aulas a serem 

cumpridas com atividades de ensino não presenciais - 

AENPs) 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 2 Apresentação do plano 

instrucional da disciplina e 
revisão do conteúdo das aulas 

presenciais (Frutas e 

hortaliças) 

● Conhecer informações gerais da 

etapa da disciplina que será ministrada 
no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA): conteúdos programáticos, 

objetivos, sistema de avaliação e 
cronograma. 

● Interagir com os colegas da disciplina 

e com a professora por meio de 

ferramentas do AVA. 

● Identificar as principais 

características e a composição química 

dessas matérias-primas. 

● Compreender o desenvolvimento 
fisiológico e principais fatores que 

afetam a respiração dos frutos. 

 Webaula e 

textos. 
 24/08 a 

31/08/2020 

   5 

2 1 3  Frutas e hortaliças: 
armazenamento, legislação e 

controle de qualidade 

● Propor condições adequadas de 
armazenamento de frutas e hortaliças. 

● Compreender aspectos de legislação 

e controle de qualidade de frutas e 
hortaliças. 

 Webaula ou 
videoaula e 

textos. 

Questionário 31/08 a 
09/09/2020 

50   4 



3 2 4 Tubérculos e raízes tuberosas: 

principais características, 

composição química, 
armazenamento e 

conservação da batata 

● Identificar as principais 

características e composição química 

dessas matérias-primas. 
● Propor condições adequadas de 

armazenamento do vegetal. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 09/09 a 

14/09/2020 

  4 

4 2 5 Tubérculos e raízes tuberosas: 

principais características, 
composição química, 

armazenamento e 

conservação da mandioca 

● Identificar as principais 

características e composição química 
dessas matérias-primas. 

● Propor condições adequadas de 

armazenamento do vegetal. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 14/09 a 

21/09/2020 

  4 

5 2 6 Tubérculos e raízes tuberosas: 
legislação e controle de 

qualidade da batata e da 

mandioca 

● Compreender aspectos de legislação 
e controle dessas matérias-primas. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Fórum 21/09 a 
28/09/2020 

 50 4 

6 3 7 Características dos principais 

cereais: origem, produção, 
consumo, composição 

química, e utilização do trigo. 

● Identificar as principais 

características e composição química 
dos cereais de maneira geral. 

● Identificar as principais 

características, composição química e 
formas de utilização do trigo. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 28/09 a 

05/10/2020 

  4 

7 3 8 Características dos principais 

cereais: origem, produção, 

consumo, composição 
química e utilização do arroz e 

do milho 

● Identificar as principais 

características, composição química e 

formas de utilização do arroz e do 
milho. 
 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 05/10 a 

13/10/2020 
  4 

8 3 9 Leguminosas: aspectos 
botânicos, característica do 

grão e composição química. 

Características das principais 
leguminosas: origem, 

produção, consumo, 

composição química, e 
utilização da soja. 

● Identificar as principais 
características e composição química 

das leguminosas de maneira geral. 

● Identificar as principais 
características, composição química e 

formas de utilização da soja. 
 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 13/10 a 
19/10/2020 

  4 

9 3 10 Características das principais 

leguminosas: origem, 

produção, consumo, 

composição química, e 

● Identificar as principais 

características, composição química e 

formas de utilização do feijão. 

● Propor condições adequadas de 

armazenamento dos grãos. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Questionário 19/10 a 

26/10/2020 
50  4 



utilização do feijão. 

Conservação de grãos. 

10 4 11 Leite: definição, formação e 

composição química 

● Definir leite. 

● Identificar a composição química e 

compreender a importância de cada 

componente do leite no processamento 

de derivados. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 26/10 a 
03/11/2020 

  4 

11 4 12 Leite: causas de deterioração e 

pré-processamento. 

 

● Identificar as causas de deterioração 

do leite. 

● Conhecer as etapas de pré-

processamento dessa matéria-prima. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 03/11 a 

09/11/2020 

  4 

12 4 13 Leite: técnicas de 

conservação, legislação e 

controle de qualidade. 

● Conhecer as principais técnicas de 

conservação do leite. 

● Compreender aspectos de legislação 

e controle de qualidade do leite. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Fórum 09/11 a 

16/11/2020 
 50 4 

13 5 14 Carne: tecido muscular 

(estrutura e função, fibra 

muscular, composição 

química) e mecanismo da 

contração muscular. 

● Conhecer os principais componentes 

da carne. 

● Compreender o mecanismo da 

contração muscular. 

 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 16/11 a 
23/11/2020 

  5 

14 5 15 Conversão de músculo em 

carne e qualidade da carne. 

● Diferenciar músculo de carne. 

● Distinguir as anomalias no processo 

de conversão do músculo em carne. 

● Conhecer os principais fatores que 

afetam a qualidade da carne. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Fórum 23/11 a 

30/11/2020 

 40 4 



15 5 16 Caracterização das espécies 

de corte 

● Identificar as principais espécies de 

corte e suas características gerais. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Tarefa 

(Produção de 

vídeo) 

30/11 a 

07/12/2020 
 30 

 

4 

16 6 17 Classificação, estrutura 

muscular, constituição 

morfológica, bioquímica do 

pescado. Alterações do 

pescado no post-mortem. 

● Compreender conceitos básicos das 

matérias-primas considerando suas 

características fisiológicas, 

microbiológicas e físico-químicas. 

 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 07/12 a 
14/12/2020 

  4 

17 6 18 Manuseio e conservação do 

pescado a bordo 

● Propor condições adequadas de 

manuseio e armazenamento de 
pescados 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Questionário 14/12 a 

16/12/2020 

30  4 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem  300 Pontos 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

• N1 (somatório das pontuações das atividades online das unidades 1 e 2): Σ até 100 pontos 

• N2 (somatório das pontuações das atividades online das unidades 3 e 4): Σ até 100 pontos 

• N3 (somatório das pontuações das atividades online das unidades 5 e 6): Σ até 100 pontos 

 

O cálculo para a obtenção da média da disciplina é feito da seguinte maneira: 

Média = (N1 + N2 + N3) / 3 

 

Assinatura do Docente:

Assinatura Recuperável

X
Sonnalle Silva Costa

Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecn...

Assinado por: Sonnalle Silva Costa  



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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 20201.1.872.1D 

CURSO: Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: 39001 - TEC.0986 - Práticas de Leitura e Escrita 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Maria Cliucia Medeiros Bezerra da Silva Sousa 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA:56h/ 67Aulas(84%) 

 

 

TÓPIC

O 

UNIDAD

E 

(BIMES

TRE/SE

MESTR

E) 

AUL

A 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS* 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO* 

PERÍOD

O* 

ATIVIDADE 

INDIVIDUA

L/ 

PONTUAÇÃ

O* 

ATIVIDAD

E 

COLABOR

ATIVA/ 

PONTUAÇ

ÃO* 

CARGA 

HORÁRIA (h/a) 

1 1º 1 1-APRESENTAÇÃO 

DO PLANO 

INSTRUCIONAL 

PARA ATIVIDADES 

NÃO PRESENCIAIS 

DA DISCIPLINA; 

 

2-RETOMADA DOS 

CONTEÚDOS 

INICIADOS DE 

FORMA 

PRESENCIAL: 

 SOBRE 

LINGUAGEM E 

COMUNICAÇÃO; 

 VARIAÇÃO 

LINGUÍSTICA; 

 

 Dirimir dúvidas dos 

discentes em relação 

à implantação e 

desenvolvimento de 

atividades de ensino 

não presenciais.  

 

  Reconhecer as 

diversas formas de 

linguagens existentes 

no processo de 

comunicação; 

 

 

  Conhecer as várias 

formas que a língua 

tem de se adaptar e 

se transformar de 

acordo com as 

situações de 

comunicação; 

 

 

1- Aula no Google 

Meet (17/08/20); 

 

2- Vídeo 

aula(youtube); 

 

3- Material em 

PDF. 

 

 

 

 

Fórum  

 

24/08/20 a 

29/08/20  

 

 

 

 

Não se aplica 

Não se 

aplica 

4h/a 

2 1º 2 MECANISMOS DA 

TEXTUALIDADE: 

COESÃO E 

COERÊNCIA. 

 Conhecer os fatores 

que contribuem para 

a construção dos 

sentidos no textos. 

 

1-Vídeo 

aula(youtube) 

2-Material em PDF 

questionário 31/08/20 a 

05/09/20 

10 Não se 

aplica 

4h/a 

3 1º 3 TIPOLOGIAS   Apresentar as 

características das 

tipologias textuais; 

 

1-Slaid narrado. 

 

 

1-Fórum 

 

07/09/2020 

a 

12/09/2020 

Não se aplica 10 4h/a 



 Esclarecer a 

diferença entre 

tipologia e gêneros 

textuais; 

 Aplicar a estrutura 

adequada de cada 

tipologia ao gênero 

textual 

correspondente. 

.   

2-Chat (moodle) 

 

3-Material em PDF. 

 

 

 

4 1º 4  GÊNEROS 

TEXTUAIS  
 Conhecer o uso e as 

características dos 

gêneros textuais 

 

 .Promover a leitura 

de textos acadêmicos  

1-Aula no google 

meet (14/09/20) 

1-Material em PDF 

  

2- Vídeo aula (you  

tube); 

Questionário  

 

14/09/2020 

a 

19/09/2020 

10 Não se 

aplica 

4h/a 

5 1º 5 GÊNERO TEXTUAL 

ACADÊMICO: 

RESUMO 

 Apresentar a 

estrutura textual do 

resumo; 

 Promover a leitura de 

textos acadêmicos 

  

1-Slaid narrado  

1-Material em 

PDF(com artigos a 

serem lidos e 

apresentados) 

 

Fórum  21/09/20 a 

26/09/20 

Não se aplica Não se 

aplica 

4h/a 

5 1º 6 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

RESUMO 

 Analisar, apresentar 

e produzir resumos a 

partir de artigos 

científicos. 

1-Aula no Google 

Meet(discutir sobre 

os artigos lidos) 

(28/09/20); 

1-Tarefa 

(produção e 

apresentação de 

vídeos- grupo); 

2-Tarefa (produzir  

resumo do texto 

apresentado) 

28/09/20 a 

03/10/2020 

1-30 

2-20 

Não se 

aplica 

4h 

6 1º 7 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

RESENHA 

 Conhecer os 

Aspectos linguísticos 

e as características 

do gênero resenha. 

 

 Apresentar a 

diferenciação entre 

os principais tipos de 

resenha 

 

1-Slaid narrado 

 

2-Material em PDF 

  

3-Vídeo no 

Youtube sobre: 

“biossegurança e 

transgênicos”. 

 

 

 

1-Tarefa: 

(produção textual 

de resenha crítica 

sobre o vídeo: 

biossegurança e 

transgênicos.) 

05/10/2020 

a 

10/10/2020 

20 Não se 

aplica 

4h/a 



 

6 1º 8 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

RESENHA CRÍTICA 

 Conhecer as 

características do 

gênero textual 

resenha crítica  

 Apresentar como os 

mecanismos de 

coesão textual 

possibilitam a 

progressão do gênero 

estudado. 

 Assistir a um 

documentário 

1-Víde aula ( you 

tube:O mundo 

Segundo a 

Monsanto); 

2-Material em PDF 

 

  

 

 

1- Fórum 

12/10/20 a 

17/10/20 

Não se aplica  Não se 

aplica 

4h 

6 1º 9 RESENHA CRÍTICA  Análise e Produção 

textual 

2- Aula no Google 

Meet(19-10-20) -  

debate sobre a 

temática: 

Transgênico - com 

participação da 

professora Dalane.) 

 

1-Tarefa(produzir 

uma resenha 

crítica sobre o 

filme) 

2-Forum  

19/10/20 a 

24-10-20 

40 Não se 

aplica 

4h/a 

7 1º 10 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

RELATÓRIO DE 

AULA PRÁTICA; 

 

 Conhecer as diversas 

formas do gênero 

textual relatório; 

 Apresentar as 

características do 

gênero relatório de 

aula prática. 

 

1-Slaid narrado; 

 

2-Material em PDF; 

 

4-Chat(26-10-20) 

Questionário 

  

26/10/20 a 

31/10/20 

10 Não se 

aplica 

4h/a 

7 1º 11 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

RELATÓRIO DE  

VISITA TÉCNICA 

 Apresentar as 

características do 

gênero relatório de 

visita técnica. 

 Conhecer a utilização 

desse gênero. 

 

1-Vídeo 

aula(youtube) 

 

3-Material em PDF 

 

Fórum  02/11/2020 

a 

07/11/2020 

Não se aplica 10 4h/a 

7 1º 12 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

RELATÓRIO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

Apresentar as 

características do 

gênero relatório de 

conclusão de curso. 

 

1-Aula no Google 

Meet(09/11/20); 

 

2- Material em PDF 

1-Fórum 

2-Questionário   

09/11/2020 

a 

14/11/2020 

 

20 

Não se 

aplica 

4h/a 



8 1º 13 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

ARTIGO DE 

OPINIÃO 

Descrever as 

características e uso 

do artigo de opinião. 

Conhecer os 

mecanismos 

linguísticos do 

gênero. 

1-Slaid Narrado; 

 

2-Vídeo 

aula(youtube); 

 

3-Material em PDF. 

1-Questionário  

 

16/11/20 a 

21/11/20 

10 Não se 

aplica 

4h/a 

9 1º 14 ABNT: NOÇÕES DE 

CITAÇÕES E 

REFERÊNCIAS 

Apresentar as formas 

de citações  e 

referências conforme 

a ABNT. 

1-Web aula(vídeo 

do you tube) 

2-Material em PDF 

3-Slaid Narrado 

Questionário 

Fórum  

23/11/20 a 

28/11/20 

10 10 4h/a 

10 1º 15 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

ARTIGO CIENTÍFICO 

Apresentar as 

características e 

utilização do artigo 

científico; 

 

1-Aula no google 

Meet (23/11/20 ); 

2-Material em PDF. 

 

1-Questionário; 

2- Fórum 

   

30/11/20 a 

05/12/20 

10 Não se 

aplica 

4h/a 

10 1º 16 GÊNERO 

ACADÊMICO: 

ARTIGO CIENTÍFICO 

Produzir e 

Apresentar um artigo 

científico. 

 1-Tarefa: 

produção textual 

(em grupo) 

2-

Tarefa(apresentaç

ão em vídeo do 

artigo produzido); 

 

07/12/20 a  

16/12/20 

1-20 

2-30 

Não se 

aplica 

7h/a 

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

**Para este semestre serão consideradas 3 unidades: 

 

Atividades da 1ª Unidade= máximo 80pontos 

(Serão somados 20 pontos correspondentes às atividades realizadas durante as 13 aulas presenciais. Assim, a primeira unidade terá pontuação referente às atividades 

realizadas de forma virtual (80pontos) + (20pontos) das atividades realizadas presencialmente. 

Atividades da 2ª Unidade : máximo 100 pontos 

Atividades da 3ª Unidade : máximo 100 pontos 

 

 280 pontos** 

*OBS: Este plano está sujeito a alterações, conforme necessidade no decorrer das aulas 

 

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: Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 1º Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos - Sousa (CAMPUS SOUSA) 

COMPONENTE CURRICULAR: 39002 - TEC.0987 - Química Geral - Graduação [67 h/80 Aulas] 

PROFESSOR(A): Lech Walesa Oliveira Soares 

PERÍODO: 1º Período, Noturno 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  

62 horas/74 aulas 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 • Funções Inorgânicas: ácidos; • Definir o que é ácido; 

• Identificar exemplos de ácidos 

no cotidiano; 

•  Dar a nomenclatura de 

diversos tipos de ácidos: 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

24/08/2020 

a 

28/08/2020 

20 Não se aplica  4h 

1 1 2 • Funções Inorgânicas: bases; • Definir o que é base; 

• Identificar exemplos de bases 

no cotidiano; 

•  Dar a nomenclatura de 

diversos tipos de bases: 

•  Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

31/08/2020 

a 

04/09/2020 

20 Não se aplica 4h 



1 1 3 • Funções Inorgânicas: sais; • Definir o que são sais; 

• Identificar exemplos de sais no 

cotidiano; 

•  Dar a nomenclatura de 

diversos tipos de sais: 

•  Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

07/09/2020 

a 

11/09/2020 

20 Não se aplica 4h 

1 1 4 • Funções Inorgânicas: óxidos, • Definir o que são óxidos; 

• Identificar exemplos de óxidos 

no cotidiano; 

•  Dar a nomenclatura de 

diversos tipos de óxidos: 

•  Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

14/09/2020 

a18/09/2020 

20 Não se aplica 4h 

1 1 5 • Conceitos modernos ácido-

base 

• Discutir a evolução da teoria 

ácido-base até chegar aos 

conceitos modernos 

•  Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

21/09/2020 

a 

25/09/2020 

20 Não se aplica 4h 

1   A1     100   

2 1 6 • Reações Químicas: tipos de 

reações e balanceamento de 

reações.   

• Identificar os diversos tipos de 

reações e classificá-las; 

• Balancear os coeficientes 

estequiométricos das reações 

químicas; 

• Balancear a carga elétrica das 

reações químicas; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

28/09/2020 

a 

02/10/2020 

30 Não se aplica 5h 

 



2 1 7 • Reações Químicas: tipos de 

reações e balanceamento de 

reações.   

•  Identificar os diversos tipos de 

reações e classificá-las; 

• Balancear os coeficientes 

estequiométricos das reações 

químicas; 

• Balancear a carga elétrica das 

reações químicas; 

 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

05/10/2020 

a 

09/10/2020 

35 Não se aplica 5h 

 

2 1 8 • Reações Químicas: tipos de 

reações e balanceamento de 

reações.   

• Identificar os diversos tipos de 

reações e classificá-las; 

• Balancear os coeficientes 

estequiométricos das reações 

químicas; 

• Balancear a carga elétrica das 

reações químicas; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

12/10/2020 

a 

16/10/2020 

35 Não se aplica 5h 

 

2   A2     100   

3 1 9 • Cálculo Estequiométrico:  

Cálculo com gases. 

• Calcular o quanto de um 

reagente deve-se utilizar para 

obter determinada massa de 

um produto 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

19/10/2020 

a 

23/10/2020 

25 Não se aplica 5h 

 

3 1 10 • Cálculo Estequiométrico: 

Grau de pureza. 

• Identificar o grau de pureza de 

uma substância; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

26/10/2020 

a 

30/10/2020 

25 Não se aplica 5h 



3 1 11 • Cálculo Estequiométrico: 

Rendimento de reações. 

• Calcular o rendimento de uma 

reação química; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

02/11/2020 

a 

06/11/2020 

25 Não se aplica 5h 

 

3 

 12 • Cálculo Estequiométrico: 

Rendimento de reações. 

• Calcular o rendimento de uma 

reação química; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

 09/11/2020 

a 

13/11/2020 

25 Não se aplica 4h 

3   A3     100   

4 1 13 • Soluções:  concentração de 

soluções (equivalente grama; 

cálculo de número de 

equivalente, normalidade e 

molaridade), mistura e 

diluição de soluções. 

•  Definir o conceito de solução; 

• Definir o que é equivalente 

grama; 

• Calcular o número de 

equivalente de uma solução; 

• Calcular a normalidade de uma 

solução; 

• Calcular a molaridade de uma 

solução; 

• Estimar quanto de solvente 

deve-se utilizar para fazer uma 

diluição; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

16/11/2020 

a 

20/11/2020 

30 Não se aplica 4h 

4 1 14 • Soluções:  concentração de 

soluções (equivalente grama; 

cálculo de  

• Definir o conceito de solução; 

• Definir o que é equivalente 

grama; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

23/11/2020 

a 

27/11/2020 

35 Não se aplica 4h 

 



número de equivalente, 

normalidade e molaridade), 

mistura e diluição de  

soluções. 

• Calcular o número de 

equivalente de uma solução; 

• Calcular a normalidade de uma 

solução; 

• Calcular a molaridade de uma 

solução; 

• Estimar quanto de solvente 

deve-se utilizar para fazer uma 

diluição 

• Arquivo .pdf 

4 1 15 • Soluções:  concentração de 

soluções (equivalente grama; 

cálculo de  

número de equivalente, 

normalidade e molaridade), 

mistura e diluição de  

soluções. 

• Definir o conceito de solução; 

• Definir o que é equivalente 

grama; 

• Calcular o número de 

equivalente de uma solução; 

• Calcular a normalidade de uma 

solução; 

• Calcular a molaridade de uma 

solução; 

• Estimar quanto de solvente 

deve-se utilizar para fazer uma 

diluição 

•   30/11/2020 

a 

04/12/2020 

35 Não se aplica 4h 

4   A4     100   

5 1 16 Introdução ao trabalho de 

laboratório: normas de 

segurança, manuseio de 

equipamentos básicos de 

laboratório, pesagem, reações 

• Enunciar as normas de 

segurança; 

• Manusear os equipamentos 

básicos de laboratório; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Fórum de perguntas e 

respostas no qual será 

avaliada a participação e 

07/12/2020 

a 

11/12/2020 

50 Não se aplica 4h 



químicas e preparo de 

soluções. 

• Pesar amostras em um 

laboratório; 

• Preparar soluções químicas em 

um laboratório; 

as respostas dos 

discentes; 

5 1 17 Introdução ao trabalho de 

laboratório: normas de 

segurança, manuseio de 

equipamentos básicos de 

laboratório, pesagem, reações 

químicas e preparo de 

soluções. 

• Enunciar as normas de 

segurança; 

• Manusear os equipamentos 

básicos de laboratório; 

• Pesar amostras em um 

laboratório; 

• Preparar soluções químicas em 

um laboratório; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

14/12/2020 

a 

16/12/2020 

50 Não se aplica 4h 

5   A5     100   

 1  • Provas Finais    16/12/2020 

a 

18/12/2020 

   

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

 

Antes da paralização das aulas por causa da pandemia, já foram ministradas 6 horas de aula que não constam no presente plano 

instrucional. 

 

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




