
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMETO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA:  40865 - TEC.0618 - Ética e Cidadania - Graduação [33 h/40 Aulas] 

CURSO: Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Ética e cidadania 

PROFESSOR(A): Bruno Mota Braga 3170169 

PERÍODO: 2020.2 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 33 horas/40 aulas 
  

 

TÓPICO UNIDADE 
(bimestre/ 
semestre) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDA
DE 

COLABOR
ATIVA/ 

PONTUA
ÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 

Unidade 1   

Introdução a 

noção de ética e 

suas 

formulações. 
 Aula 1 

Ética, 
cidadania e 

moral 

Apresentar aos 
discentes o conjunto 

de atividades 
relativos ao plano 

instrucional da 
disciplina; 

Compreender a 
importância dos 

estudos sobre ética 
e cidadania; 

Roteiro de 
Estudos da 
Unidade 1. 

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. - 

SEMANA 
21/01 a 
27/01 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 



Apreender as 
primeiras noções de 
ética e suas áreas de 

entendimento. 

2 

Unidade 1  -

Introdução a 

noção de ética e 

suas 

formulações. 
 Aula 2 

Alteridade: 
um exercício 

de 
relativização 

Interpretar o 
conceito de 
alteridade e 

compreender o lugar 
do outro e da 

diferença.  

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. - 

SEMANA 
28/01 a 
03/02 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 

3 

Unidade 1 - 

Introdução a 

noção de ética e 

suas 

formulações. 

 
Aula 3 

A ética e o 
mundo do 
trabalho  

Analisar a 
importância da ética 

no trabalho e nas 
instituições sociais.  

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. - 

SEMANA 
04/02 a 
10/02 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 

4 

Unidade 1 - 

Introdução a 

noção de ética e 

suas 

formulações. 

 
Aula 4 

Democracia e 
capitalismo: 

aspectos 
éticos. 

Analisar o papel da 
ética na sociedade 

capitalista e 
democrática. 

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. - 

SEMANA 
11/02 a 
17/02 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 

5 

Unidade 1 - 

Introdução a 

noção de ética e Aula 5 

Revisão 
Unidade 1 - 

Introdução a 
noção de 

Retomar o conteúdo 
desenvolvido na 

Unidade 1. Revisar 
as aulas anteriores e 

fazer possíveis 

Material 
didático com 
o resumo das 

aulas 
anteriores.  - 

SEMANA 
18/02 a 
24/02 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas). 



suas 

formulações. 
 

ética e suas 
formulações. 

correlações com o 
conteúdo proposto 

para a avaliação 1 da 
disciplina. 

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. 

6 

Unidade 1 - 

Introdução a 

noção de ética e 

suas formulações  
Aula 6 

Avaliação da 
Unidade 1 

Avaliar os 
conhecimentos dos 
discentes sobre os 

temas desenvolvidos 
na Unidade 1. 

Observar a 
aplicabilidade dos 
conceitos e noções 
desenvolvidos na 
Unidade 1 com os 
temas recorrentes 
ao cotidiano dos 

discentes. 

Vídeo 
explicativo 
produzido 

pelo 
professor 

explicando a 
avaliação 1. 

Material 
didático com 

resumo da 
unidade 1. 
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. 
Tarefa 

dissertativa. 

SEMANA 
25/02 a 
03/03 

100 
pontos - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 

7 

Unidade 2  
Estado e 

Cidadania  
 Aula 7 

Estado, 
cidadania e 

movimentos 
sociais 

Apresentar os temas 
que serão 

desenvolvidos na 
Unidade 2.  

Compreender o 
pape dos 

movimentos sociais 
e o Estado como 

veículos de 

Roteiro de 
Estudos da 
Unidade 2 

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. - 

SEMANA 
04/03 a 
10/03 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 



efetivação da 
cidadania. 

 

8 

Unidade 2  
Estado e 

Cidadania   Aula 8 

Mecanismos 
de 

participação 
cívica e a luta 

pela 
cidadania. 

Reconhecer o 
mecanismo de 

participação cívica e 
a sua importância 

para a consolidação 
da cidadania. 

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 
discussões  - 

SEMANA 
11/03 a 
17/03 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 

9 

Unidade 2  
Estado e 

Cidadania  
  Aula 9 

A educação 
como 

mecanismo de 
fortalecimento 

da cidadania 

Interpretar os 
arsenais teóricos e 
metodológicos de 

Max Weber e a sua 
contribuição para os 

estudos da 
sociedade. 

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 
discussões  - 

SEMANA 
25/03 a 
07/04 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 

10 

Unidade 2  
Estado e 

Cidadania  
  

Aula 
10 

Alimentação 
e cidadania 

Compreender o 
papel da 

alimentação e da 
segurança alimentar 

como acesso a 
cidadania. 

Leitura 
sugerida. 

Vídeo 
sugerido.  
Fórum de 
dúvidas e 
discussões  - 

SEMANA 
08/04 a 
14/04 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 

11 

Unidade 2  
Estado e 

Cidadania  
 
 

Aula 
11 

Revisão 

Unidade 2 

 

Revisitar os temas 

trabalhados na 

Unidade 2 e suas 

interfaces com as 

questões do 

Vídeo 
explicativo 
produzido 

pelo 
professor 

explicando a 
avaliação 1. - 

SEMANA 
15/04 a 
21/04 - - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 



cotidiano dos 

discentes. 

 

Material 
didático com 

resumo da 
unidade 1. 
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. 

12 

Unidade 2  
Estado e 

Cidadania  
 
  

Aula 
12 

Avaliação  

Unidade 2 
 

Avaliar os 

conhecimentos dos 

discentes acerca do 

conteúdo 

desenvolvido na 

Unidade 2. 
 

Vídeo 
explicativo 
produzido 

pelo 
professor 

explicando a 
avaliação 2. 
Fórum de 
dúvidas e 

discussões. 
Tarefa 
dissertativa. 

 
 
SEMANA 
22/04 a 
28/04 

100 
pontos. - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 

13 

Recuperação – 
Unidade 1 e 2 

 
 
 
 

Aula 
13 

Reposição – 
Unidade 1 e 2 

 

Reposição – Unidade 
1 e 2 

 

Vídeo 
explicativo 
produzido 

pelo 
professor 

explicando a 
reposição. 
Material 

didático com 
resumo da 

unidade 1 e 2.  
Fórum de 
dúvidas e 
discussões 

Questionário 
avaliativo. 

SEMANA 
29/04 a 
05/05 

100 
pontos - 

3 hs (1 h. 
sincrônica e 2 

hs. 
assíncronas) 



 
           

           
           

14 

Unidade 2  
Estado e 

Cidadania  
 

Aula 
14 

Avaliação do 

desenvolvime

nto da 

disciplina; 

Analisar o 

desenvolvimento da 

disciplina e apontar 

sugestões e críticas. 

Questionário 
avaliativo. 
Fórum de 
dúvidas e 
discussões 

Questionário 
avaliativo. 

 

 
 
SEMANA 
06/05/2021 
a 10/05 - - 

1 hora 
assíncrona. 

Total: 40 
horas. 

 

   
  

      

   
  

      

15 Provas finais - 
Provas Finais Provas Finais 

Provas Finais Provas Finais 11 e 12/05 
100 

pontos - - 

 

* Planejamento de 1 semestre. 

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

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.   100 pontos 

 

• A disciplina Ética e Cidadania está dividida em duas unidades, cada unidade possui uma avaliação com peso de 100 pontos. 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 15 de dezembro de 2020. 



 

 

 

 



 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 2º período 

CURSO: Superior de Tecnologia em Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: Libras 

PROFESSOR(A): Daniele Amanda Costa de Lima 

PERÍODO: 2020.2 

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 Apresentação 

da disciplina; 

estigmas sobre 

a Libras e a 

pessoa surda 

Apresentar o 

plano 

instrucional da 

disciplina; 

Refletir acerca 

dos estigmas 

relativos à 

Libras e à 

pessoa surda. 

Aula síncrona, 

com auxílio de 

dispositivo com 

acesso à Internet 

e com câmera, 

além da utilização 

de slide e texto. 

Participação na 

aula e no fórum do 

AVA 

20/01/2021 – 

26/01/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

2 1 2 Mitos sobre as 

línguas de 

sinais; 

legislação que 

regulamenta a 

Libras; 

alfabeto 

manual 

Refletir sobre os 

mitos acerca 

das línguas de 

sinais; 

Conhecer a 

legislação que 

regulamenta a 

Libras; 

Conhecer o 

alfabeto manual 

e compreender 

a sua utilização. 

Aula síncrona, 

com auxílio de 

dispositivo com 

acesso à Internet 

e com câmera, 

além da utilização 

de slide e texto. 

Participação na 

aula e no fórum do 

AVA 

27/01/2021 – 

02/02/2021 

Não se aplica 10 pontos 2h 

3 1 3 Sinais: 

saudações e 

cotidiano 

escolar 

Conhecer os 

sinais relativos 

às saudações e 

ao cotidiano 

escolar e 

compreender a 

sua utilização. 

Videoaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

acesso à Internet, 

para acessar os 

links 

disponibilizados 

Interação no fórum 

do AVA 

03/02/2021 -

09/02/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

4 1 4 Parâmetros 

fonológicos 

Distinguir os 

parâmetros 

fonológicos que 

Aula síncrona, 

com auxílio de 

dispositivo com 

Interação no fórum 

do AVA 

06/02/2021 -

09/02/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

compõem os 

sinais. 

acesso à Internet 

e com câmera, 

além da utilização 

de slide e texto. 

5 1 5 Sinalização em 

Libras 

Realizar 

sinalização em 

Libras. 

Webaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

câmera e com 

acesso à Internet 

Realização da 

atividade proposta 

no fórum do AVA 

10/02/2021 -

19/02/2021 

40 pontos Não se aplica 4h 

6 1 6 Mitos sobre os 

surdos; 

identidade 

surda e cultura 

surda 

Refletir sobre os 

mitos acerca 

dos surdos; 

Compreender a 

construção 

identitária da 

pessoa surda; 

Conhecer os 

artefatos 

culturais 

presentes na 

cultura surda. 

Aula síncrona, 

com auxílio de 

dispositivo com 

acesso à Internet 

e com câmera, 

além da utilização 

de slide e texto. 

Participação na 

aula e no fórum do 

AVA 

24/03/2021 – 

02/03/2021 

Não se aplica 10 pontos 2h 



 

7 1 7 Sinais: 

números e 

calendário 

Conhecer os 

sinais relativos 

aos números e 

ao calendário e 

compreender a 

sua utilização. 

Videoaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

acesso à Internet, 

para acessar os 

links 

disponibilizados 

Interação no fórum 

do AVA 

03/03/2021 – 

09/03/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

8 1 8 Sinais: família Conhecer os 

sinais relativos à 

família e 

compreender a 

sua utilização. 

Videoaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

acesso à Internet, 

para acessar os 

links 

disponibilizados 

Interação no fórum 

do AVA 

10/03/2021 – 

16/03/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

9 1 9 Sinais: 

profissões 

Conhecer os 

sinais relativos 

às profissões e 

compreender a 

sua utilização. 

Videoaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

acesso à Internet, 

para acessar os 

links 

disponibilizados 

Interação no fórum 

do AVA 

17/03/2021 – 

23/03/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

10 1 10 Sinalização em 

Libras 

Realizar 

sinalização em 

Libras. 

Webaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

câmera e com 

acesso à Internet 

Realização da 

atividade proposta 

no fórum do AVA 

24/03/2021 – 

30/03/2021 

40 pontos Não se aplica 4h 

11 1 11 Sinais: 

alimentos 

Conhecer os 

sinais relativos 

aos alimentos e 

compreender a 

sua utilização. 

Videoaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

acesso à Internet, 

para acessar os 

links 

disponibilizados 

Interação no fórum 

do AVA 

27/03/2021 – 

30/03/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

12 1 12 Políticas 

públicas: a 

escola 

Compreender as 

políticas 

públicas 

voltadas às 

pessoas surdas 

quanto à escola. 

Aula síncrona, 

com auxílio de 

dispositivo com 

acesso à Internet 

e com câmera, 

além da utilização 

de slide e texto. 

Participação na 

aula e no fórum do 

AVA 

31/03/2021 – 

06/04/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

13 1 13 Sinais: 

alimentos 

Conhecer os 

sinais relativos 

Videoaula, por 

meio de um 

Interação no fórum 

do AVA 

07/04/2021 – 

13/04/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

aos alimentos e 

compreender a 

sua utilização. 

dispositivo com 

acesso à Internet, 

para acessar os 

links 

disponibilizados 

14 1 14 Políticas 

públicas: o 

mercado de 

trabalho 

Compreender as 

políticas 

públicas 

voltadas às 

pessoas surdas 

quanto ao 

mercado de 

trabalho. 

Aula síncrona, 

com auxílio de 

dispositivo com 

acesso à Internet 

e com câmera, 

além da utilização 

de slide e texto. 

Participação na 

aula e no fórum do 

AVA 

14/04/2021 – 

20/04/2021 

Não se aplica 20 pontos 2h 

15 1 15 Sinais: 

Classificadores 

de animais e 

meios de 

transporte 

Conhecer os 

sinais relativos 

aos 

classificadores 

de animais e 

meios de 

transporte e 

compreender a 

sua utilização. 

Videoaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

acesso à Internet, 

para acessar os 

links 

disponibilizados 

Interação no fórum 

do AVA 

17/04/2021 – 

20/04/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

16 1 16 Compreensão 

da Libras 

Praticar a 

compreensão da 

Libras 

Webaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

câmera e com 

acesso à Internet 

Realização da 

atividade proposta 

no fórum do AVA 

21/04/2021 – 

27/04/2021 

40 pontos Não se aplica 2h 

17 1 17 Sinalização em 

Libras 

Realizar 

sinalização em 

Libras. 

Webaula, por 

meio de um 

dispositivo com 

câmera e com 

acesso à Internet 

Realização da 

atividade proposta 

no fórum do AVA 

28/04/2021 – 

04/05/2021 

40 pontos Não se aplica 4h 

  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

200 Pontos 

A primeira nota da disciplina (100 pontos) será composta pela soma das notas 

relativas às atividades propostas nas aulas 2, 5, 6 e 10. 

A segunda nota da disciplina (100 pontos) será composta pela soma das notas 

relativas às atividades propostas nas aulas 14, 16 e 17. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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: 5º período  

 
PERÍODO: 2020.2 

CURSO: Superior de Tecnologia em Alimento 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Tratamento de Resíduos da Indústria de Alimentos 
CARGA HORÁRIA: 60 aulas 

PROFESSOR(A): Fernanda Carolina Monteiro Ismael 
 

 

 
 

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 

para 

Atividades não 

Presenciais 

- Introdução aos 

resíduos sólidos 

- Diminuir 

dúvidas dos 

discentes em 

relação ao 

desenvolvimento 

das atividades de 

ensino não 

presenciais 

- Conhecer os 

princípios que 

regem os resíduos 

sólidos 

 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 20/01/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

2 2 2 Introdução aos 

resíduos sólidos 

 

Gerar uma 

discussão sobre os 

conhecimentos 

básicos sobre os 

resíduos sólidos 

AVA presencial chat 20/01/2021 a 

26/01/2021  

10 - 1 aula 

 

3 

2  

3 

Classificação e 

caracterização 

dos resíduos 

- Saber a 

diferença entre 

classificação e 

caracterização 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 27/01/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

 

4 

2  

4 

Classificação e 

caracterização 

dos resíduos 

- Compreender a 

prática sobre 

classificação e 

caracterização 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 27/01/2021 a 

02/02/2021  

10 - 3 aulas 

 

5 

2  

5 

Classificação e 

caracterização 

dos resíduos 

- Saber a 

diferença entre 

classificação e 

caracterização 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 03/02/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

 

6 

2  

6 

Classificação e 

caracterização 

dos resíduos 

- Compreender a 

prática sobre 

classificação e 

caracterização 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 03/02/2021  

a 09/02/2021  

10 - 2 aulas 

 

7 

2  

7 

Etapas do 

gerenciamento 

dos resíduos 

sólidos 

(acondicionamen

to) 

- Compreender os 

aspectos técnicos 

do 

acondicionamento 

dos resíduos 

sólidos  

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 10/02/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

8 2 8 Etapas do 

gerenciamento 

dos resíduos 

sólidos 

(acondicionamen

to) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos técnicos 

do 

acondicionamento 

dos resíduos 

sólidos 

AVA 

presencial/Livro 

Tarefa 10/02/2021 

a 23/02/2021 

10 - 2 aulas 

9 2 9 Etapas do 

gerenciamento 

dos resíduos 

sólidos (coleta) 

- Compreender os 

aspectos técnicos 

da coleta dos 

resíduos sólidos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 24/02/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

10 2 10 Etapas do 

gerenciamento 

dos resíduos 

sólidos (coleta) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos técnicos 

da etapa de coleta 

dos resíduos 

sólidos 

AVA 

presencial/Livro 

Fórum 24/02/2021 a 

02/03/2021 

10 - 2 aulas 

 

11 

2 11 Etapas do 

gerenciamento 

dos resíduos 

sólidos 

(transferência 

dos resíduos) 

- Compreender os 

aspectos técnicos 

da transferência 

dos resíduos 

sólidos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 03/03/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

12 2 12 Etapas do 

gerenciamento 

dos resíduos 

sólidos 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos técnicos 

da etapa de 

AVA 

presencial/Livro 

Tarefa 03/03/2021 a 

09/03/2021 

10 - 2 aulas 



(transferência 

dos resíduos 

sólidos) 

transferência dos 

resíduos sólidos 

13 2 13 Etapas do 

gerenciamento 

dos resíduos 

sólidos (Limpeza 

de Logradouros 

Públicos) 

- Compreender os 

aspectos técnicos 

da limpeza de 

Logradouros 

Públicos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 10/03/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

14 2 14 Etapas do 

gerenciamento 

dos resíduos 

sólidos (Limpeza 

de Logradouros 

Públicos) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos técnicos 

da etapa de 

Limpeza de 

Logradouros 

Públicos 

AVA 

presencial/Livro 

Tarefa 10/03/2021 a 

16/03/2021 

10 - 3 aulas 

15 2 15 Recuperação de 

recicláveis 

- Compreender os 

aspectos técnicos 

da recuperação de 

recicláveis 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 17/03/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

16 2 16 Recuperação de 

recicláveis 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos técnicos 

da recuperação de 

recicláveis 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 17/03/2021 a 

23/03/2021 

10 - 3 aulas 

17 2 17 Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos (parte 1) 

- Compreender os 

aspectos legais 

sobre os resíduos 

sólidos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 24/03/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

18 2 18 Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos (PNRS) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos legais 

sobre os resíduos 

sólidos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 24/03/2021 a 

30/03/2021 

10 - 3 aulas 

19 2 19 Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos (parte 2) 

- Compreender os 

aspectos legais 

sobre os resíduos 

sólidos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 31/03/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

20 2 20 Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos (PNRS) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos legais 

sobre os resíduos 

sólidos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 31/03/2021 a 

06/04/2021 

10 - 3 aulas 

21 2 21 Legislação 

aplicada à 

indústria de 

alimentos 

- Compreender 

quais as 

obrigações das 

indústrias de 

alimentos frente à 

PNRS 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 07/04/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

22 2 22 Legislação 

aplicada à 

indústria de 

alimentos 

- Compreender 

quais as 

obrigações das 

indústrias de 

alimentos frente à 

PNRS 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 07/04/2021 a 

13/04/2021 

20 - 3 aulas 

23 2 23 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(reciclagem) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 14/04/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

24 2 24 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(reciclagem) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 14/04/2021 a 

20/04/2021 

20 - 3 aulas 

25 2 25 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(compostagem) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 21/04/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

26 2 26 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(compostagem) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 21/04/2021 a 

27/04/2021 

20 - 3 aulas 

27 2 27 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(incineração) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 28/04/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

28 2 28 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(incineração) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 28/04/2021a 

04/05/2021 

20 - 3 aulas 

29 2 29 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(biodigestão) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 05/05/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

30 2 30 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(biodigestão) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 05/05/2021a 

11/05/2021 

20 - 3 aulas 

31 2 31 Disposição final 

(aterro sanitário) 

- Compreender os 

aspectos técnicos 

de um aterro 

sanitário 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 12/05/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 
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