
PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: ___________________ 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 2º Período, Diurno 

COMPONENTE CURRICULAR: 30972 - TEC.0990 - Física Geral  

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): João Feliciano de Souza Júnior 

PERÍODO: 2020.2 

CARGA HORÁRIA:  

TOTAL: 50 h/ 60 Aulas 

REMOTA: 50 h/60 aulas (100%) 

* A disciplina poderá ser finalizada de forma presencial. 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMEST

RE/SEME

STRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 I 1 Unidades, grandezas 

física e vetoriais 
• Compreender as 

três grandezas 

fundamentais da 

física e as 

grandezas que os 

físicos usam para 

medi-las; 

• A diferença entre 

escalares e vetores, 

e como somar e 

subtrair vetores 

graficamente; 

• Decompor vetores 

e representa-los em 

função dos 

versores; 

• Calcular produtos 

vetoriais e 

escalares. 

Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 21/01/2021 

a 

27/01/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

2 I 2 Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 28/01/2021 

a 

03/02/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

3 I 3 Leis de Newton e 

suas aplicações 
• Compreender o 

conceito de força 

na física e o 

significado da 

força resultante 

sobre um objeto. 

• Como a aceleração 

de um objeto é 

Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 04/02/2021 

a 

10/02/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

4 I 4 Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 11/02/2021 

a 

17/02/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

5 I 5 Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 18/02/2021 

a 

24/02/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 



6 I 6 determinada pela 

força resultante 

sobre o objeto e 

sua massa. 

• Diferenciar a 

massa de um 

objeto e seu peso. 

• Utilizar um 

diagrama do corpo 

livre para ajudar na 

análise das forças 

resultantes sobre 

um objeto. 

Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 25/02/2021 

a 

03/03/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

7 I 7 Aula assíncrona Lista de 

exercícios 

04/03/2021 

a 

10/03/2021 

70 Não se aplica 6 h/a 

Questionário 30 

8 II 8 Temperatura e calor • Compreender que 

Q é a quantidade 

de calor transferida 

devido a diferença 

de temperatura; 

• Conhecer as 

diferentes unidades 

para medir a 

energia térmica; 

• Conhecer a relação 

entre Capacidade 

Térmica, Calor 

Específico e 

variação de 

Temperatura; 

• Identificar a 

diferença entre 

calor latente e calor 

sensível. 

Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 11/03/2021 

a 

17/03/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

9 II 9 Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 18/03/2021 

a 

24/03/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

10 II 10 Primeira e segunda 

lei da Termodinâmica 
• Compreender o 

significado de 

sistemas e 

processos 

termodinâmicos; 

• Calcular o trabalho 

realizado por um 

sistema 

Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 25/03/2021 

a 

07/04/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

11 II 11 Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 08/04/2021 

a 

14/04/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

12 II 12 Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 15/04/2021 

a 

21/04/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 



13 II 13 termodinâmico 

quando seu volume 

varia; 

• Conhecer quatro 

tipos importantes 

de processos 

termodinâmicos. 

• Utilizar as leis da 

termodinâmica 

para resolver 

problemas. 

Webaula 

(Google Meet) 

Apostila 

Não se aplica 22/04/2021 

a 

28/04/2021 

Não se aplica Não se aplica 4 h/a 

14 II 14 Aula assícrona Lista de 

Exercícios  

29/04/2021 

a 

05/05/2021 

70 Não se aplica 6 h/a 

Questionário 30 

15 

PROVAS FINAIS 

11/05/2021 

a 

12/05/2021 

Não se aplica Não se aplica - 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Primeira Unidade 100 

Pontos 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Segunda Unidade 100 

Pontos 

 

Nota Final (MF) 

• 𝑵𝑭 =
𝑵𝟏+𝑵𝟐

𝟐
 

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: 20202.2.872.1D 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Administração e Economia 

PROFESSOR(A): Marcelle Afonso Chaves Sodré 

PERÍODO: 2020.2 

CARGA HORÁRIA: 50 h/r – 60 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 2 1 Apresentação do 

Plano Instrucional 

 

- Esclarecer 

metodologia 

e estimular o 

relacionamen

to remoto 

para as 

Atividades de 

Ensino Não 

Presenciais 

(AENPs). 

- Promover a 

interação da 

turma. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Atividade 

dinâmica 

Não se aplica  19 a 

22/01/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

2 2 2 Evolução da 

administração: nova 

geração no mercado 

de trabalho 

- Conhecer a 

evolução e 

mudanças da 

administraçã

o 

contemporân

ea. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Pesquisa 

online 

- Avaliação 

contínua 

 

25 a 

29/01/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

3 2 3 Empresas e as 

habilidades 

profissionais do 

futuro I 

- Analisar o 

ambiente de 

trabalho, 

visando a 

eficácia 

profissional e 

sustentável 

do mercado. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto PDF 

- Avaliação 

contínua 

 

01 a 

05/02/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

4 2 4 Fixação da 

aprendizagem 

- 

Compreender 

a evolução e 

a gestão de 

empresas 

- Atividade 

avaliativa 

- Resolução e 

entrega da 

atividade 

 

06/02/21 100 Não se aplica 3 h/a 

5 2 5 Liderança e as 

habilidades 

profissionais do 

futuro II 

- Analisar o 

ambiente de 

trabalho, 

visando a 

eficácia 

profissional e 

sustentável 

do mercado. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

08 a 

12/02/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

6 2 6 Marketing pessoal e 

profissional I 

- Planejar e 

gerenciar sua 

carreira 

profissional e 

tomar 

inciativas 

empreendedo

ras 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Pesquisa 

online 

- Avaliação 

contínua 

22 a 

26/02/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

7 2 7 Marketing pessoal e 

profissional II 

- Planejar e 

gerenciar sua 

carreira 

profissional e 

tomar 

inciativas 

empreendedo

ras 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

01 a 

05/03/21 

100 Não se aplica 3 h/a 

8 2 8 Fixação da 

aprendizagem 

- Conhecer o 

panorama 

geral sobre a 

lógica de 

mercado 

- Atividade 

avaliativa 

- Resolução e 

entrega da 

atividade 

  

08 a 

12/03/21 

100 Não se aplica 3 h/a 

9 2 9 Administração e 

Organização: 

Processo 

Administrativo 

- Entender as 

funções 

administrativ

as e suas 

particularida

des 

- Vídeo aula 

síncrona 

 

- Avaliação 

contínua 

15 a 

19/03/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 



 

 

TÓPICO 
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 
AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

10 2 10 Apresentação do 

projeto 

interdisciplinar para 

desenvolvimento 

prático de 

competências 

administrativas e 

econômicas 

-

Compreender 

e gerenciar 

os processos 

da 

administraçã

o e economia 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Pesquisa 

online 

- Avaliação 

contínua 

22 a 

26/03/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

11 2 11 Funções e 

competências 

administrativas e 

econômicas 

-

Compreender 

e gerenciar 

os processos 

da 

administraçã

o e economia 

- Leitura em 

PDF 

- Avaliação 

contínua 

27/03/21 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

12 2 12 - Fixação de 

aprendizagem 

- 

Compreender 

e gerenciar 

os processos 

da 

administraçã

o e soluções 

gerenciais 

- Resolução de 

questionário 

- Resolução e 

entrega do 

exercício 

29/03 a 

02/04/21 

100 Não se aplica 3 h/a 

13 2 13 Desenvolvimento 

prático de 

competências 

administrativas e 

econômicas: 

planejamento 

(5W2H) e 

organização 

- Realizar 

planejamento 

das etapas 

práticas para 

desenvolvim

ento de 

projeto de 

conteúdo 

digital da 

profissão 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Leitura em 

PDF 

- Avaliação 

contínua 

05 a 

09/04/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

prática 

14 2 14 Desenvolvimento 

prático de 

competências 

administrativas e 

econômicas: 

resolução de 

atividade 

- Realizar 

organização e 

alocação dos 

membros do 

grupo para 

desenvolvim

ento de 

conteúdo 

digital da 

profissão 

- Planejamento 

5W2H 

- Realização de 

distribuição de 

atividade e 

delegação de 

tarefas entre o 

grupo na 

planilha 5W2H 

 

 

12 a 

16/04/21 

Não se aplica 100  3 h/a 

prática 

15 2 15 Desenvolvimento 

prático de 

competências 

administrativas e 

econômicas: direção 

e controle 

- Aprender a 

gerenciar 

equipe e 

executar o 

planejamento 

do projeto 

digital 

proposto.  

- Conteúdo 

digital gerado 

pelos próprios 

discentes 

- Atividade 

prática: 

execução das 

ações previstas 

no 

planejamento 

do projeto 

proposto pelas 

equipes 

17/04/21 Não se aplica 100 pelo projeto 

concluído 

3 h/a 

prática 

16 2 16 Desenvolvimento 

prático de 

competências 

administrativas e 

econômicas: 

mercado e marketing 

I 

- Elaborar 

projeto 

digital 

- Vídeo aula 

assíncrona 

- Leitura em 

PDF 

- Organização e 

seleção dos 

conteúdos 

produzidos para 

o projeto digital 

19 a 

23/04/21 

Não se aplica 100 pelo projeto 

concluído 

3 h/a 

prática 

17 2 17 Desenvolvimento 

prático de 

competências 

administrativas e 

econômicas: 

mercado e marketing 

II 

- Elaborar 

projeto 

digital 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Conteúdo 

digital gerado 

pelos próprios 

discentes 

- Apresentação 

do conteúdo 

digital 

elaborado e 

previsto no 

projeto 

26 a 

30/04/21 

Não se aplica 100 pelo projeto 

concluído 

3 h/a 

prática 

18 2 18 Desenvolvimento 

prático de 

competências 

administrativas e 

econômicas: direção 

e controle 

- Aprender a 

gerenciar 

equipe e 

executar o 

planejamento 

do projeto 

digital 

proposto. 

- Conteúdo 

digital gerado 

pelos próprios 

discentes 

- Atividade 

prática: 

execução das 

ações previstas 

no 

planejamento 

do projeto 

proposto pelas 

equipes 

01/05/21 Não se aplica 100 pelo projeto 

concluído 

3 h/a 

prática 

19 2 19 Apresentação dos 

projetos 

desenvolvidos 

- Apresentar 

trabalho 

digital 

desenvolvido 

em equipe 

- Conteúdo 

digital 

desenvolvido 

pelos próprios 

discentes 

- Apresentação 

do conteúdo 

elaborado e 

previsto em 

projeto 

 

 

 

 

 

03 a 

07/05/21 

Não se aplica 100 pelo projeto 

concluído 

3 h/a 



 

 

TÓPICO 
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 
AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

20 2 20 Noções econômicas I 

e II 

 

- Adquirir 

uma visão do 

panorama 

geral sobre a 

lógica 

econômica de 

mercado e 

seus agentes 

no contexto 

aplicado. 

 

- Vídeo aula 

assíncrona 

 

- Avaliação 

contínua 

08/05/21 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

21 2 21 Provas finais - Exame de 

verificação 

de 

aprendizage

m 

- Conteúdo 

ministrado e 

materiais 

didáticos 

utilizados em 

toda disciplina 

- Atividade 

avaliativa 

12/05/21 100 (quando 

houver) 

100 (quando 

houver) 

*** 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 0,0 a 100 

A nota final da disciplina será dada pela média aritmética simples das pontuações obtidas em todas as atividades avaliativas com pontuação indicada neste 

plano instrucional.  

 

 = x1+ x2+ x3+...+xn 

                   N 
Onde, 

 = média aritmética 

xn = nota obtida em cada atividade avaliativa 

N = quantidade de atividades avaliativas aplicadas 

 
obs.: Atividades avaliativas não entregues no prazo determinado obterão nota 0,0, salvo o direito à reposição de acordo com o disposto no capítulo de Avaliação 

do Desempenho Acadêmico, do Regimento Didático dos Cursos Superiores Presenciais e a Distância do IFPB. 

** 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: 



 

ANEXO I 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 2°Semestre 

CURSO: Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Nutrição 

PROFESSOR(A): Ticiana Leite Costa 

PERÍODO:2020.2 

CARGA HORÁRIA 67h/80aulas 

 

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 • Apresentação 

da ementa , 

alunos e 

professora; 

• Conceitos 

sobre nutrição, 

nutrientes, 

dieta, 

dietoterapia. 

Conhecer os 

conceitos 

básicos em 

alimentação e 

nutrição. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático:(Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Revisão interativa 

(questionário); 

01/02 

a 

08/02/21 

AV I – 20    3,3 h/ 4 a 

2 1 2 • Alimentação 

saudável 

• Grupos de 

alimentos, 

• pirâmide 

alimentar. 

 Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio: 

(Apostila). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Trabalho de pesquisa 

 

 

08/02 

a 

15/02/21 
 

AV I – 2    3,3 h/ 4 a 



 

Postagem de vídeos 

3 1 3 • Requerimentos 

nutricionais 

durante a 

gestação e na 

lactação; 

Abordar as 

Recomendaçõ

es nutricionais 

durante a 

gestação e na 

lactação; 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Revisão interativa 

(questionário); 

13/02/21 

(sábado 
letivo) 

 

 

 

AV I – 20    3,3 h/ 4 a 

4 1 4 • Nutrição nas 

fases pré-

escolar, escolar 

e adolescência; 

Abordar as 

Recomendaçõ

es nutricionais 

durante a fase 

pré-escolar, 

escolar e 

adolescência. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

 Revisão interativa 

(questionário); 

22/02 

a                

01/03/21 

 

 

 

AV I – 20   3,3 h/ 4 a 

5 

 

 

1 5 • Nutrição do 

adulto e do 

idoso. 

Abordar as 

Recomendaçõ

es nutricionais 

durante a fase 

adulta e idosa. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Revisão interativa 

(questionário); 

01/03 

a                

08/03/21 

 

AV I – 20   3,3 h/ 4 a 



 

6 2 6 • Influência da 

digestão sobre 

a 

biodisponibilid

ade de macro e 

micronutriente

s. 

Discutir sobre 

a influência 

da digestão, 

absorção e 

transporte de 

nutrientes. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Mapas mentais 08/03 

a                

15/03/21 

 

AV II – 10   3,3 h/ 4 a 

7 2 7 • Influência da 

má digestão 

sobre o 

aparecimento 

de alergias 

alimentares e 

outras 

patologias da 

nutrição. 

Discutir sobre 

a influência 

da digestão, 

absorção e 

transporte de 

nutrientes. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Postagem de vídeos 

Mapas mentais 13/03/21 

(sábado letivo) 

 

 

AV II – 10   3,3 h/ 4 a 

8 2 8 • Doenças 

causadas por 

carência ou 

excesso 

micronutriente

s. 

Abordar as 

Principais 

patologias 

associadas ao 

desequilíbrio 

dos nutrientes 

na dieta. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Apresentação  

de  

seminários; 

e 

Mapas mentais 

15/03 a 

22/03/2021 

 

 

AV II – 10   AV II – 10  3,3 h/ 4 a 



 

9 2 9 • Desnutrição e 

obesidade. 

Abordar as 

Principais 

patologias 

associadas ao 

desequilíbrio 

dos nutrientes 

na dieta 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Apresentação  

de  

seminários 

e 

Mapas mentais 

 

22/03 a 

29/03/2021 

 

 

 

 

 

AV II – 10  AV II – 10  3,3 h/ 4 a 

10 2 10 • Diabetes 

mellitus, 

Abordar as 

Principais 

patologias 

associadas ao 

desequilíbrio 

dos nutrientes 

na dieta 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

 

Apresentação  

de  

seminários 

e 

Mapas mentais 

 

29/03 a 

05/04/2021 

 

 

AV II – 10  AV II – 10  3,3 h/ 4 a 

11 2 11 • Alergias 

alimentares. 

Abordar as 

Principais 

patologias 

associadas ao 

desequilíbrio 

dos nutrientes 

na dieta. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Apresentação  

de  

Seminários 

e 

Mapas mentais. 

05/04 a 

12/04/2021 

 

 

 

 

AV II – 10  AV II – 10  3,3 h/ 4 a 

12 3 12 • Conceito de 

alimentos 

funcionais e 

legislação. 

Alimentos 

funcionais. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Revisão interativa 

(questionário). 

12/04 a 

19/04/2021 

 

AV III– 15  3,3 h/ 4 a 



 

Exercícios; 

Slides; 

Postagem de vídeo;  

Fórum. 

13 3 13 • Principais 

compostos 

bioativos 

contidos nos 

alimentos. 

Alimentos 

funcionais 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Postagem de vídeo;  

Fórum. 

Revisão interativa 

(questionário); 

19/04 a 

26/04/2021 

 

AV III– 15  3,3 h/ 4 a 

14 3 14 • Benefícios dos 

alimentos 

funcionais para 

o organismo 

humano. 

Definir os 

Alimentos 

funcionais 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

Revisão interativa 

(questionário); 

26/04 a 

03/05/2021 

 

AV III– 15  3,3 h/ 4 a 

15 3 15 • Efeitos da 

aplicação de 

métodos dos 

conservação: 

calor e frio 

sobre os 

Conhecer os 

Efeitos do 

processament

o na qualidade 

nutricional 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Revisão interativa 

(questionário); 

03/05 a 

10/05/2021 

AV III– 15  3,3 h/ 4 a 



 

nutrientes 

contidos nos 

alimentos 

dos produtos 

alimentícios. 

Exercícios; 

Slides; 

Postagem de vídeos; 

Fórum. 

16 3 16 • Efeitos da 

aplicação dos 

métodos de 

conservação: 

secagem e 

defumação, 

sobre os 

nutrientes 

contidos nos 

alimentos. 

Conhecer os 

Efeitos do 

processament

o na qualidade 

nutricional 

dos produtos 

alimentícios. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

Postagem de vídeos; 

Fórum. 

Revisão interativa 

(questionário); 

Leitura e apresentação 

de artigos 

 AV III– 10 AV III– 10 3,3 h/ 4 a 

17 3 17 • Efeitos da 

aplicação dos 

métodos de 

conservação: 

fermentação 

sobre os 

nutrientes 

contidos nos 

alimentos. 

Conhecer os 

Efeitos do 

processament

o na qualidade 

nutricional 

dos produtos 

alimentícios 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

Exercícios; 

Slides; 

 Postagem de vídeos; 

Fórum. 

Leitura e apresentação 

de artigos de artigos. 

 AV III– 10 AV III– 10 3,3 h/ 4 a 

   • Prova final    11/05/2021    

 

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



 

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

As avaliações serão categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

- Atividades Online: Σ até 300 pontos, dos quais: 

• Avaliação I (AV I): Σ até 100 pontos  

(Atividades individuais e colaborativas) 

• Avaliação II (AV II): Σ até 100 pontos 

(Atividades individuais e colaborativas) 

• Avaliação III (AV III): Σ até 100 pontos  

(Atividades individuais e colaborativas) 

O cálculo para a obtenção da média das atividades online será feito da seguinte maneira: 

Média das Atividades Online = (AV I + AV II + AV III ) / 3 

Pontos 

300 

 

 

 

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 Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia da Pesquisa Científica 

PROFESSOR(A): Sonnalle Silva Costa 

PERÍODO: 2020.2 

CARGA HORÁRIA: 80h/a (67h/r) 

 

 

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 2 1 Apresentação do plano 

instrucional da disciplina. 
Definições conceituais. 

● Conhecer informações gerais 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. 

● Definir e compreender a importância 

da metodologia científica. 

 Webaula e 

textos. 
 19/01 a 

26/01/2021 

   5 

2 2 2 Classificação e divisão da 

ciência 

● Compreender conceitos e diferenciar 

concepções de ciência. 

 Webaula ou 

videoaula e 
textos. 

 26/01 a 

02/02/2021 

   5 

3 2 3 Valores e ética no processo de 

pesquisa 

● Compreender aspectos relacionados a 

valores e ética no processo de pesquisa. 
Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Fórum 02/02 a 

09/02/2021 

 30 5 



4 2 4 Tipos de conhecimento ● Compreender os tipos de 

conhecimento. 
Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 09/02 a 

18/02/2021 

  5 

5 2 5 A necessidade e os tipos de 
método 

● Compreender os tipos de métodos 
científicos. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Tarefa 18/02 a 
23/02/2021 

30  5 

6 2 6 Classificação da pesquisa 

científica 

● Conhecer os principais tipos e a 

classificação da pesquisa científica. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Fórum 23/02 a 

02/03/2021 

 40 5 

7 2 7 Fases do método da pesquisa: 

formulação do problema 

● Conhecer as etapas de uma pesquisa 

e compreender como são formulados 

problemas de pesquisa. 
 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 02/03 a 

09/03/2021 
  5 

8 2 8 Fases do método da pesquisa: 
hipóteses 

● Conhecer as etapas de uma pesquisa 

e compreender como são formuladas 

hipóteses. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 09/03 a 
16/03/2021 

  5 

9 2 9 Elementos estruturais dos 

trabalhos acadêmicos 

científicos: projeto de 

pesquisa 

● Conhecer a estrutura dos principais 

tipos de trabalhos 

acadêmicos/científicos. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 16/03 a 

23/03/2021 

  5 

10 2 10 Elementos estruturais dos 

trabalhos acadêmicos 

científicos: resumo e resenha 

● Conhecer a estrutura dos principais 

tipos de trabalhos 

acadêmicos/científicos. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Tarefa 23/03 a 

30/03/2021 

30  5 

11 2 11 Elementos estruturais dos 

trabalhos acadêmicos 

científicos: fichamento 

● Conhecer a estrutura dos principais 

tipos de trabalhos 

acadêmicos/científicos. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 30/03 a 

06/04/2021 
  5 



12 2 12 Introdução aos elementos pré-

textuais, textuais e pós-

textuais segundo a norma 

NBR 14724/2011 

● Conhecer a estrutura e princípios 

gerais de elaboração de trabalhos 

acadêmicos constantes em norma 

técnica. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 06/04 a 

13/04/2021 
  5 

13 2 13 Referências bibliográficas ● Conhecer normas metodológicas 

referentes às referências e citações em 

trabalhos acadêmicos 

 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Tarefa 13/04 a 
20/04/2021 

40  5 

14 2 14 Regras para escrever artigos 

científicos 

● Conhecer a estrutura e princípios 

gerais de elaboração de artigos 

científicos constantes em norma 

técnica. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

 20/04 a 

27/04/2021 

  5 

15 2 15 Como elaborar um artigo 

científico 

● Identificar elementos necessários 

para redigir artigos científicos. 

Webaula ou 

videoaula e 

textos. 

Fórum 27/04 a 

04/05/2021 

 30 5 

16 2 16 Atividade de conclusão de 

curso (ACC) 

● Elaborar trabalhos acadêmicos de 

acordo com a estrutura e normas vistas 

na disciplina de Metodologia da 

Pesquisa Científica. 

Webaula Tarefa 

(até 100 

pontos) 

04/05 a 
07/05/2021 

  5 

 

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

Pontuação da Atividade de Conclusão de Curso (ACC) 100 pontos 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

- Atividades Online: Σ até 200 pontos, dos quais: 

• Atividades Colaborativas (AC): Σ até 100 pontos 

• Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos 

 



- Atividade de Conclusão de Curso (ACC): até 100 pontos 

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

Média = (AC + AI + ACC) / 3 

 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 



 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA:,  2º  Período 

CURSO: Curso Tecnólogo de Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: Microbiologia I 

PROFESSOR(A): Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira 

PERÍODO: 2020.2 

CARGA HORÁRIA: 72 h/ 80 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 2020.2 1 - Introdução a disciplina 

- Aspectos históricos da 

microbiologia; 

- Importância dos 

microrganismos 

- Reconhecer a importancia 

da descoberta do microscopio 

para a Microbiologia. 

- Diferenciar a abiogenese da 

biogenese. 

- Identificar o início da 

Microbiologia e a sua 

importância para a nossa 

vida. 

 - Aula síncrona  

(google meet) 

- Material em PDF 

 

  

 

20.01 a 

26.01 

     4 hora/a  

2 2020.2 2 - Taxonomia; Nomenclatura; 

- Procariontes x eucariontes; 

- Características gerais dos 

 Microrganismos. 

- Identificar a célula como 

unidade comum a todos os 

seres vivos, bem como sua 

estrutura. 

- Reconhecer os reinos 

Monera, Protista, Plantae, 

Animalia e Fungi. 

- Identificar as características 

dos reinos Monera, Protista, 

Plantae, Animalia e Fungi. 

- Aula síncrona  

(google meet) 

 - Material em PDF 

-  Questionário  27.01 a  

02.02 

 20 pontos  -  5 hora/a 



 

 

3 2020.2 3 - Bactérias: estrutura das 

bactérias;  

 

- Identificar as características 

das bactérias com relação ao 

tamanho, a morfologia e as 

estruturas da sua célula. 

 - Slides narrados  - Forum de discussão  03.02 a  

09.02 

 - 20 pontos 5 hora/a 

4 2020.2 4 - Bactérias: estrutura interna 

das bactérias;  

- Identificar as características 

internas das bactérias.  

 - Vídeo aula - Questionário    06.02 a  

12.02 

 20 pontos  -  5 hora/a 

5 2020.2 5 - Bactérias: nutrição e 

reprodução. 

 

- Compreender os tipos de 

reprodução bacteriana. 

- Conhecer as formas de 

obtenção de energia das 

bactérias. 

- Entender e diferenciar 

macro de micronutrientes. 

- Aula síncrona (google 

 meet) 

 

 

- Fórum de discussão 10.02 a 

23.02 

 20 pontos 5 hora/a 

6 2020.2 6 - Tipos de microscópio; 

 Coloração de Gram. 

- Identificar as principais 

partes e os tipos de 

microscópio. 

- Entender como as imagens 

são ampliadas; 

- Entender e diferenciar 

bactérias Gram positivas de 

Gram negativas. 

 - Vídeo aula  - Fórum de perguntas e  

 respostas 

 24.02 a 

02.03 

 20 pontos  -  5 hora/a 

7 2020.2 7 - Fungos: características 

 gerais, nutrição e 

 reprodução. 

- Identificar e listar as 

características das células 

dos fungos. 

- Diferenciar os fungos 

unicelulares dos 

multicelulares. 

- Identificar os fungos 

quanto a sua forma de vida e 

como eles obtém alimentos. 

- Material em PDF - Questionário  03.03 

a 09.03 

 20 pontos  - 5 hora/a 

8 2020.2 8  - Fungos (leveduras): 

morfologia e estruturas 

-  Conhecer os fungos: suas 

principais 

- Aula síncrona (google  - Fórum de perguntas e   10.03 a  20 pontos    4 hora/a 



 

 

características. 

 - Conhecer a importância 

das leveduras 

nos processos industriais. 

- Identificar as formas e os 

arranjos 

morfológicos das leveduras. 

- Compreender as estruturas 

das células 

das leveduras. 

 meet) 

 

respostas 16.02 

9 2020.2 9 - Vírus -  Conhecer os vírus: suas 

principais características. 

- Identificar quanto a sua 

forma de vida e a 

reprodução. 

 - Aula síncrona (google 

meet) 

 

 - Questionário  17.03 a  

23.03 

 20 pontos -  5 hora/a 

10 2020.2 10 - Fatores que afetam o 

 desenvolvimento microbiano  

 

- Conhecer os tipos de 

associações e os fatores 

intrínsecos e extrínsecos 

que influenciam na 

velocidade de crescimento 

dos microrganismos. 

- Material em PDF - Texto sobre a aula  24.03 a  

30.03 

 

 20 pontos  - 5 hora/a 

11 2020.2 11  - Controle Microbiológico - Conhecer os fatores que 

influenciam o tratamento 

microbiano. 

- Material em PDF - Fórum de discussão 27.03 a  

02.04 

- - 4 hora/a 

12 2020.2 12  - Controle Microbiológico - Conhecer os métodos 

físicos e químicos no controle 

de microrganismos. 

- Aula síncrona (google 

 meet) 

 

- Questões abertas 31.03 a  

06.03 

20 pontos - 5 hora/a 

13 2020.2 13  - Alterações microbianas sobres 

 as substâncias dos alimentos 

- Aprender sobre os 

principais microrganismos 

encontrados nos alimentos, 

- Vídeo aula  

 

- Questionário 07.04 a  

13.04 

20 pontos - 4 hora/a 



 

 

sua fonte de origem e como 

eles atuam sobre as 

substancias dos alimentos 

14 2020.2 14 - Doenças transmitidas por 

 alimentos 

- Identificar os mecanismos 

pelos quais os 

microrganismos causam 

doenças de origem alimentar 

- Material em PDF - Fórum de perguntas  

e respostas 

14.04 a 

27.04 

20 pontos - 5 hora/a 

15 2020.2 15  - Doenças transmitidas por 

 alimentos 

- Conhecer os principais 

microrganismos causadores 

de infecção e intoxicação 

alimentar; 

- Pesquisar material para 

apresentação 

- Vídeo aula  - 17.04 a 

18.04  

 

 - 5 hora/a 

16 2020.2 16  -  Apresentação de seminários - Apresentar os seminários 

sobre as DTA 

- Aula síncrona  

(Google meet) 

- Fórum 28.04 60 pontos  5 hora/a 

17 2020.2 17  - Encerramento da disciplina - Identificar todos os 

conhecimentos adquiridos 

durante o ano letivo 

- Reposição das atividades 

- Material em PDF  -Fórum/ Questionário  05.04 - - 4 hora/a 

 

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

Serão geradas diversas atividades que pontuarão 300 pontos. Serão convertidos em 

três notas, cada uma de 100 pontos, que serão inseridas no SUAP. 

Soma de todas as notas 

obtidas 

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: 20202.2.872.1D 

CURSO: Tecnologia em Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: Química de Alimentos 

PROFESSOR: Bruno Alexandre de Araújo Sousa 

PERÍODO: 2º Período/2020.2 

CARGA HORÁRIA: 50h/a (60 aulas) 

 

TÓPICO UNIDADE 

(SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO  DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 2 1 *Apresentação do 

Plano Instrucional 

Para Atividades 

Não Presenciais 

 

* Introdução a 

Química de 

Alimentos. 

 

* Atividade de 

Verificação de 

Aprendizagem. 

 

*Esclarecer 

dúvidas 

referentes a 

este novo 

formato de 

aulas; 

*Introduzir o 

aluno ao 

estudo da 

química de 

alimentos; 

* Verificar o 

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

Lista com 

Questões  

19/01/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

nível de 

aprendizagem 

da turma. 

 

 

2 2 2 * Discussão das 

questões 

*Resolução e 

debate das 

questões da 

verificação de 

aprendizagem 

Fórum de 

perguntas e 

respostas 

Avaliação de 

acordo com a 

participação e as 

respostas dos 

discentes 

26/01/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 

3 2 3 * Molécula de 

água; Água nos 

alimentos. 

 

*Entender as 

características 

e o 

comportament

o incomum da 

água, por meio 

da natureza de 

sua  molécula; 

*Apresentar as 

propriedades 

físicas da água; 

*Compreender 

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

 

Tarefa (Resumo 

sobre o tema da 

aula ministrada) 

02/02/202

1 

 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

o papel 

fundamental da 

água nos 

alimentos; 

 

4 2 4 * Estrutura da água 

líquida e do gelo; 

Interações água-

soluto; Atividade 

de água. 

*Demonstrar e 

explicar a 

estrutura da 

água líquida e 

na forma de 

gelo; 

*Discorrer 

sobre as 

interações e os 

efeitos do 

sistema água-

soluto; 

* Compreender 

a intensidade 

com a qual a 

água associa-se 

a constituintes 

não aquosos. 

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

 

Lista com 

Questões 

09/02/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

 

 

5 2 5 * Isotermas de 

sorção de água e 

histerese; 

Aplicação das 

isotermas de sorção 

em tecnologia de 

alimentos. 

*Demonstrar a 

curva de água 

de um 

alimento; 

* Estudar e 

entender o 

controle de 

processos de 

concentração e 

desidratação. 

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

 

Tarefa (Resumo 

sobre o tema da 

aula ministrada) 

09/02/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 

6 2 6 *1ª 

Avaliação/Unidade: 

Água 

* Avaliar o 

conteúdo 

ministrado 

Avaliação Avaliação 

Teórica 

20/02/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 

7 2 7 * Carboidratos: 

Monossacarídeos e 

Glicosídeos. 

*Demonstrar a 

configuração, 

propriedades, 

reações, 

estrutura, 

nomenclatura e 

compostos 

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

 

Tarefa (Resumo 

sobre o tema da 

aula ministrada) 

23/02/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

mais 

encontrados na 

natureza. 

8 2 8 * Oligossacarídeos:  * Demonstrar a 

classificação e 

nomenclatura 

dos 

oligossacarídeo

s mais 

encontrados na 

natureza. 

  

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

 

Tarefa (Resumo 

sobre o tema da 

aula ministrada) 

02/03/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 

9 2 9 * Polissacarídeos * Demonstrar a 

nomenclatura, 

classificação, 

funções, 

celulose, 

hemicelulose, 

ciclodextrinas, 

substâncias 

pécticas, Agar, 

alginato, 

carragena e 

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

 

Tarefa (Resumo 

sobre o tema da 

aula ministrada) 

09/03/202

1 

 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

gomas. 

10 2 10 *2ª 

Avaliação/Unidade:

: Carboidratos 

* Avaliar o 

conteúdo 

ministrado  

Avaliação Avaliação 

Teórica 

16/03/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 

11 2 11 *Aminoácidos e 

Proteínas:  

* Compreender 

a sua definição 

e estrutura 

Arquivo 

Vídeoaula  

 

Tarefa (Resumo 

sobre o tema da 

aula ministrada) 

20/03/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 

12 2 12 *Aminoácidos e 

Proteínas:  

* Demonstrar e 

entender a sua 

configuração e 

classificação; 

*Compreender 

as 

Propriedades 

físicas e 

funcionais das 

proteínas. 

 

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

 

Tarefa (Resumo 

sobre o tema da 

aula ministrada) 

23/03/202

1 

100 Não se aplica 3h/a 

13 2 13 *Proteínas *Apresentar as Arquivo Produção de 30/03/202 100 Não se aplica 2h/a 



 

 

importantes em 

alimentos; 

*Atividade 

Demonstrativa: 

Ação das enzimas 

proteínas de 

grande 

relevância nos 

alimentos. 

Vídeoaula 

síncrona 

 

vídeo em casa 1 

14 2 14 *3ª 

Avaliação/Unidade:

: Proteínas 

* Avaliar o 

conteúdo 

ministrado  

Avaliação Avaliação 

Teórica 

06/04/202

1 

100 Não se aplica 2h/a 

15 2 15 *Seminários * Abordar os 

temas: 

Lipídeos, 

Vitaminas, 

Corantes, 

Sabor e aroma 

e Aditivos 

alimentares. 

Avaliação Vídeo-aula 13/04/202

1 

a 

27/04/202 

100 Não se aplica 6h/a 

16 2 16 *Reposição *Repor nota da 

avaliação mais 

baixa. 

Avaliação Avaliação 

Teórica 

04/05/202 100 Não se aplica 2h/a 

17 2 17 *Avaliação Final: 

Água, Carboidratos 

* Oportunizar 

o aluno a 

Avaliação Avaliação 

Teórica 

11/05/202

1 

100 Não se aplica 2h/a 



 

 

e Proteínas. atingir a média 

mínima para a 

aprovação da 

disciplina. 

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

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

 Atividades: 100 pontos 

 Avaliações: 100 pontos 

 Seminário: 100 pontos 

 Nota das avaliações/Unidades: Média da Avaliação + Media das atividades por Unidade/2 (Media para cada unidade ao 

longo do semestre, totalizando 3 unidades e 1 seminário) 

 Nota semestral: Para o cálculo da média semestral será excluída a menor nota das unidades/seminário, resultando: 

 MS = (U1 + U2 + U3) /3 

 

  

 

Pontos 

Atividades: 100 pontos 

Avaliações: 100 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: 



 

 

ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: a definir 

CURSO: TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

TURMA: 2º PERÍODO 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA ANALÍTICA 

PROFESSORA: AMANDA CECÍLIA DA SILVA 

PERÍODO: 2020.2 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 100% (80 h/a) (67 h/r) 

                                                         16 h/a de forma síncrona e 64 h/a de forma assíncrona 

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 
2020.2 

(UNIDADE 1) 
1º 

Ambientação/ 

Introdução a Química 

Analítica 

• Interagir com os alunos da turma e apresentar como se dará 

a disciplina nesse período de atividades remotas. 
• Estudar a química analítica, sua natureza e peculiaridades. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Fórum 

(não avaliativo) 

19/01 a 

22/01/21 
Sem pontuação Sem pontuação 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

2 
2020.2 

(UNIDADE 1) 
2º 

Introdução a 

Quimiometria 

• Algarismos significativos; 

• Exatidão e Precisão; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

25/01 a 

29/01/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

3 
2020.2 

(UNIDADE 1) 

3º 
Introdução a 

Quimiometria 

• Tipos de erros; 

• Maneiras de expressar exatidão e precisão; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

01/02 a 

05/02/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

4 
2020.2 

(UNIDADE 1) 
4º 

Introdução a 

Quimiometria 
• Testes de significância; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

08/02 a 

12/02/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

5 
2020.2 

(UNIDADE 1) 
5º 

Introdução a 

Quimiometria 
• Realizar a atividade de conclusão da Unidade 1. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Questionário 
18/02 a 

19/02/21 
100 - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

6 
2020.2 

(UNIDADE 2) 
6º Equilíbrio Ácido-Base • Constantes de ionização; 

• Potencial hidrogeniônico (pH); 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

22/02 a 

26/02/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 



 

 

7 
2020.2 

(UNIDADE 2) 
7º Equilíbrio Ácido-Base Sábado letivo (quinta-feira) 

• Atividade sobre pH e pOH; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 
27/02/21 - - 

2 h/a 

(assincrônicas) 

8 
2020.2 

(UNIDADE 2) 
8º Equilíbrio Ácido-Base • Hidrólise de sais; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

01/03 a 

05/03/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

9 
2020.2 

(UNIDADE 2) 
9º Equilíbrio Ácido-Base Sábado letivo (sexta-feira) 

• Atividade sobre Hidrólise de sais; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 
06/03/21 - - 

2 h/a 

(assincrônicas) 

10 
2020.2 

(UNIDADE 2) 
10º Equilíbrio Ácido-Base • Solução tampão. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

08/03 a 

12/03/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

11 
2020.2 

(UNIDADE 2) 

11º Equilíbrio Ácido-Base • Realizar a atividade de conclusão da Unidade 2. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Questionário 
15/03 a 

19/03/21 
100 - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

12 
2020.2 

(UNIDADE 3) 
12º Eletroquímica • Conceitos e teorias fundamentais; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

22/03 a 

26/03/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

13 
2020.2 

(UNIDADE 3) 
13º Eletroquímica • Reações de óxido-redução; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

29/03 a 

01/04/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 

14 
2020.2 

(UNIDADE 3) 
14º Eletroquímica Sábado letivo (quinta-feira) 

• Atividade sobre reações redox; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 
03/04/21 - - 

2 h/a 

(assincrônicas) 

15 
2020.2 

(UNIDADE 3) 
15º Eletroquímica • Corrosão; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(Seminário) 

05/04 a 

09/04/21 
- - 

4 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

3 h/a assincrônicas) 



 

 

16 
2020.2 

(UNIDADE 3) 
16º Eletroquímica Sábado letivo (sexta-feira) 

• Atividade sobre corrosão; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 
10/04/21 - - 

2 h/a 

(assincrônicas) 

17 
2020.2 

(UNIDADE 3) 
17º Eletroquímica • Realizar a atividade de conclusão da Unidade 3. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Questionário 
12/04 a 

16/04/21 
100 - 

5 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

4 h/a assincrônicas) 

18 
2020.2 

(UNIDADE 4) 
18º Análise Volumétrica • Conceitos básicos sobre análise volumétrica; 

• Análise volumétrica aplicada aos alimentos; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(Seminário) 

19/04 a 

23/04/21 
- - 

5 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

4 h/a assincrônicas) 

19 
2020.2 

(UNIDADE 4) 
18º Análise Volumétrica • Volumetria por neutralização; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

26/04 a 

30/04/21 
- - 

5 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

4 h/a assincrônicas) 

20 
2020.2 

(UNIDADE 4) 
19º Análise Gravimétrica Sábado letivo (sexta-feira) 

• Análise Gravimétrica aplicada aos alimentos; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 
01/05/21 - - 

2 h/a 

(assincrônicas) 

21 
2020.2 

(UNIDADE 4) 
21º Análise Gravimétrica • Gravimetria por volatilização; 

• Determinação de umidade; 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Tarefa 

(não avaliativo) 

03/05 a 

07/05/21 
- - 

5 h/a 

(1 h/a sincrônica e 

4 h/a assincrônicas) 

22 
2020.2 

(UNIDADE 4) 
22º Análise Gravimétrica Sábado letivo (sexta-feira) 

• Realizar a atividade de conclusão da Unidade 4. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Questionário 08/05/21 100 - 
2 h/a 

(assincrônicas) 

23 
2020.2 

UNIDADE 

FINAL 

23º Atividades Finais Realizar a atividade de conclusão final da disciplina para 

aqueles alunos que não conseguiram ser aprovados na etapa 1. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); Slides 

narrados (vídeo) e outros 

Questionário 12/05/21 100 - - 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

OBS.: As 21 h/r de aulas práticas exigidas no PCC, serão realocadas para o final do semestre com o intuito de possivelmente ser realizada presencialmente 

(a depender das condições do distanciamento social, ocasionados pela pandemia da COVID-19). Caso não seja possível aplica-las de forma presencial, elas 

serão convertidas a videoaulas práticas e elaboração de relatórios.  



 

 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 400 Pontos (sendo 400 pontos de atividades individuais e 0 pontos de atividades colaborativas) 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.  As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

Atividades Online: até 400 pontos, dos quais: 

• Atividades Colaborativas (AC): até 0 pontos 

• Atividades Individuais (AI): até 400 pontos 

O cálculo para a obtenção da Média do Curso é feito da seguinte maneira: Média= (AC + AI) 

Assinatura do Docente:   

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

Local/Data da Aprovação: 
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