
 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20212.2.872.1D 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Administração e Economia 

PROFESSOR(A): Marcelle Afonso Chaves Sodré 

PERÍODO: 2021.2 

CARGA HORÁRIA: 50 h/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 

relacionamento 

remoto para as 

Atividades de 

Ensino Não 

Presenciais 

(AENPs). 

- Promover a 

interação da 

turma. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Atividade 

dinâmica 

Não se aplica  18 a 

22/10/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

2 2 2 Evolução da 

administração e o 

futuro do trabalho 

- Conhecer a 

evolução e 

mudanças da 

administração 

contemporânea  

- Leitura 

temática 

aprofundada  

Não se aplica  25 a 

29/10/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

3 2 3 Empresas: 

Implantação, 

administração e 

organização. 

- Analisar a 

evolução e 

mudanças nas 

relações de 

trabalho nas 

organizações 

- Recurso 

audiovisual 

reflexivo 

Não se aplica  01 a 

05/11/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

4 2 4 Nova geração no 

mercado de 

trabalho 

- Compreender 

a administração 

e atuação 

profissional no 

contexto da 

economia atual. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Material em 

PDF 

Não se aplica  08 a 

12/11/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

5 2 5 Noções gerais de 

administração: 

organização, 

níveis e estruturas 

hierárquicas. 

- Discutir o 

conceito e a 

importância da 

administração 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

16 a 

19/11/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

6 2 6 Processo 

administrativo 

- Analisar os 

processos 

gerenciais 

existentes nas 

empresas 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

22 a 

26/11/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

7 2 7 Noções e funções 

administrativas 

- Fixação de 

aprendizagem 

- Exercício - Resolução e 

entrega do 

exercício 

29/11 a 

03/12/21 

100 Não se aplica 3 h/a 

8 2 8 Sistemas de 

Informações 

gerenciais, gestão 

de produtividade e 

trabalho remoto 

- Entender 

processos e 

ferramentas 

gerenciais  

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

06 a 

10/12/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

9 2 9 Processo 

administrativo: 

planejamento e 

organização 

- Entender as 

funções 

administrativas 

e suas 

particularidades 

- Leitura 

temática 

aprofundada  

- Avaliação 

contínua 

13 a 

17/12/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

10 2 10 Ferramentas 

administrativas de 

planejamento e 

organização 

(5W2H) 

-Compreender e 

gerenciar os 

processos da 

administração e 

economia 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF  

- Avaliação 

contínua 

20 a 

24/12/21 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

11 2 11 Competências 

administrativas e 

econômicas 

-Compreender e 

gerenciar os 

processos da 

administração e 

economia 

- Atividade 

prática de 

planejamento e 

execução 

- Realização de 

atividade e 

envio. 

27 a 

31/12/21 

Não se aplica 100 3 h/a 

12 2 12 Chefia e liderança: 

conceito, estilos e 

atualidade 

- Compreender 

e gerenciar os 

processos da 

administração e 

soluções 

gerenciais 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

03 a 

07/01/22 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

13 2 13 Competências 

gerenciais 

clássicas e 

contemporâneas 

(hard e soft skills). 

- Entender das 

tendências 

contemporâneas 

da 

administração e 

economia 

- Leitura 

temática 

aprofundada  

- Avaliação 

contínua 

10 a 

14/01/22 

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) 

14 2 14 O exercício da 

liderança. 

- Aprender a 

gerenciar 

equipe  

- Exercício - Resolução e 

entrega do 

exercício 

15/01/22 100 Não se aplica 3 h/a 

15 2 15 Chefia e liderança: 

seleção por 

competência 

- Realizar 

organização e 

alocação dos 

membros do 

grupo para 

desenvolviment

o de conteúdo 

digital da 

profissão 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

17 a 

21/01/22 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

16 2 16 Evolução do 

pensamento 

econômico: macro 

e microeconomia, 

agentes, sistemas 

e organização. 

- Adquirir uma 

visão do 

panorama geral 

sobre a lógica 

econômica de 

mercado e seus 

agentes no 

contexto 

aplicado. 

- Vídeo aula 

assíncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

22/01/22 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

17 2 17 Noções 

econômicas: 

teorias e estrutura 

de mercado 

- Adquirir uma 

visão do 

panorama geral 

sobre a lógica 

econômica de 

mercado e seus 

agentes no 

contexto 

aplicado. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

24 a 

28/01/22 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

18 2 18 Marketing e o 

agronegócio  

- Compreender 

a economia 

atual. 

- Vídeo aula 

assíncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

29/01/22 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

19 2 19 - Mercado e 

economia 

- Fixação de 

aprendizagem 

- Exercício 

- Avaliação 

repositiva 

- Resolução e 

entrega do 

exercício 

- Reposição das 

atividades 

avaliativas 

aplicada na 

disciplina 

02 a 

04/02/22 

100 Não se aplica 3 h/a 

20 2 20 Feedback 

avaliativo da 

disciplina e seu 

processo de ensino 

e aprendizagem 

- Interação 

aluno/professor 

- Diálogo e 

avaliação 

pessoal 

- Não se aplica 05/02/22 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

21 2 21 - Prova final - Exame de 

verificação de 

aprendizagem 

- Conteúdo 

ministrado e 

materiais 

didáticos 

utilizados em 

toda disciplina 

- Atividade 

avaliativa 

11/02/22 100 (quando 

houver) 

Não se aplica *** 

 
Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 0,0 a 100 

1. A reposição das atividades avaliativas se dará durante a semana indicada no quadro acima, item 19 , de acordo com os prazos estabelecidos no calendário acadêmico 

2021.2 e serão realizadas a partir do cumprimento das mesmas atividades já aplicadas ou adaptações necessárias, mas com o novo prazo de entrega.   

2. 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. 

 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS SOUSA

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

TURMA:  TURMA:  20212.2.872.1D, Tecnologia em Alimentos, 2º Período
PERÍ O DO : PERÍ O DO : 2021.2

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

CO MPO NENTE CURRI CULAR: CO MPO NENTE CURRI CULAR: Física Geral
CARGA HO RÁRI A (%): CARGA HO RÁRI A (%): 

50 AulasPRO FESSO R(A) FO RMADO R(A): PRO FESSO R(A) FO RMADO R(A): Geimson Ayrcton dos Santos

TÓPICOTÓPICO UNDUND AULAAULA TEMATEMA OBJETIVOSOBJETIVOS

RECURSOSRECURSOS

DIDÁTICO-DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOSPEDAGÓGICOS

INSTRUMENTOINSTRUMENTO

DE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃO
PERÍODOPERÍODO

ATIVIDADEATIVIDADE
INDIVIDUAL/INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO

ATIVIDADEATIVIDADE
COLABORATIVA/COLABORATIVA/

PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO

CARGACARGA
HORÁRIAHORÁRIA

(H/A(H/A

1 1 1

APRESENTAÇÃO DO

PLANO

INSTRUCIONAL

PARA ATIVIDADES

NÃO PRESENCIAIS

DA DISCIPLINA

- Dirimir dúvidas

dos discentes em

relação à

implantação e

desenvolvimento

de atividades de

ensino não

presenciais.

-Apresentar o

contrato de

convivio e

atividades.

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Não se

aplica
21/10/2021

Não se

aplica

Não se

aplica
1

2 1 2

Leis de Newton

Tipos de Forças

Força de Atrito

Aplicações das

Leis de Newton

- Compreender os

princípios da

Dinâmica, bem

como os tipos de

forças e suas

aplicações. -

Reconhecer,

interpretar e

aplicar as Leis de

Newton.

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Lista de

Exercício

Slide das Aulas

Não se

aplica

21/10/2021

a

03/11/2021

Não se

aplica

Não se

aplica
5

3 1 3

Energia

Cinética e

Trabalho

Energia

Potencial e

Conservação

- Estudar os

fatores que

influenciam na

interação elétrica

entre dois corpos

eletricamente

carregados. -

Compreender

como um corpo

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Não se

aplica

04/11/2021

a

17/11/2021

Não se

Aplica

Não se

aplica
6

PICHAU
Máquina de escrever
50 h/60 aulas

PICHAU
Retângulo



da Energia eletricamente

carregado

influencia no

meio gerando um

campo elétrico.

Lista de

Exercício

Slide das Aulas

4 1 4

Questionário

de Avaliação

do Temas:

Leis de Newton

e Energia

Mecânica

Objetivos das

aula 2 e 3

Aula

assíncrona 

Questionário

na

plataforma

moodle

18/11/2021 AV1: 100
não se

aplica
1

5 1 5

Rotação

Torque e

Momento

Angular

Estática dos

Sólidos

- Compreender a

dinâmica da

rotação de

corpos rígidos.

Estudar os tipos

de equil íbrio e as

condições para

que um sólido se

mantenha

equil ibrado.

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Lista de

Exercício

Slide das Aulas

Não se

aplica

18/11/2021

a

01/12/2021

Não se

aplica

Não se

aplica
6

6 1 6
Mecânica dos

Fluídos

- Compreender as

grandezas

envolvidas na

Fluidodinâmica.

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Lista de

Exercício

Slide das Aulas

Não se

aplica

02/12/2021

a

15/12/2021

Não se

Aplica

Não se

aplica
5

7 1 7
Questionário

de Avaliação 

Objetivos das

aula 5 e 6

Aula

assíncrona 

Questionário

na

plataforma

moodle

18/12/2021

SÁBADOSÁBADO

LETI VOLETI VO

AV2: 100
não se

aplica
1

8 2 8
Temperatura e

Calor

- Diferenciar os

conceitos de

temperatura e

calor. 

- Estudar as

propriedades

físicas

envolvidas. 

- Compreender

situações do

cotidiano que

envolvam

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Lista de

Exercício

Slide das Aulas

Não se

aplica

16/12/2021

a

29/12/2021

Não se

Aplica

Não se

aplica
6

9 2 9
Leis da

Termodinâmica

- Reconhecer as

Leis da

Termodinâmica -

Compreender o

funcionamento

das máquinas

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Não se

aplica

30/12/2021

a

12/01/2022

Não se

Aplica

Não se

aplica
6



térmicas. Lista de

Exercício

Slide das Aulas

10 2 10
Questionário

de Avaliação 

Objetivos das

aula 8 e 9

Aula

assíncrona 

Questionário

na

plataforma

moodle

08/01/2022

SÁBADOSÁBADO

LETI VOLETI VO

AV3: 100
não se

aplica
1

11 2 11  

Fenômenos

Ondulatórios

Fenômenos

Ondulatórios:

Acústica

- Compreender os

conceitos do

estudo das ondas

- Identificar os

tipos de ondas e

seus elementos

- Estudar os

fenômenos

ondulatórios.

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Lista de

Exercício

Slide das Aulas

Não se

aplica

13/01/2022

a

26/01/2022

Não se

Aplica

Não se

aplica
5

12 2 12

Óptica

Geométrica:

Princípios da

Ótica

Óptica

Geométrica:

Reflexão e

Refração

- Estudar os

conceitos da

Óptica

Geométrica -

Reconhecer e

aplicar o

fenômeno da

Reflexão da luz -

Estudar os

instrumentos que

provocam a

reflexão. -

Reconhecer e

aplicar o

fenômeno da

Refração da luz

Vídeo aula

síncrona com

gravação

disponibil izada

durante o

período de

aplicação

Lista de

Exercício

Slide das Aulas

Não se

aplica

27/01/2022

a

09/03/2022

Fér i a s  noFér i a s  no

mêsmês

0 2 /2 0 2 20 2 /2 0 2 2

Não se

Aplica

Não se

aplica
6

7 1 7
Questionário

de Avaliação 

Objetivos das

aula 11 e 12

Aula

assíncrona 

Questionário

na

plataforma

moodle

03/03/2022 AV4: 100
não se

aplica
1

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre.]* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre.]

Pontua ç ã o da s  Ati vi da des  I ndi vi dua i s  e Col a bor a ti va s  r ea l i za da s  na  Ambi entePontua ç ã o da s  Ati vi da des  I ndi vi dua i s  e Col a bor a ti va s  r ea l i za da s  na  Ambi ente

Vi r tua l  de Apr endi za gemVi r tua l  de Apr endi za gem
PO NTO SPO NTO S

Fór mul a  de c á l c ul o da  pontua ç ã o:  Fór mul a  de c á l c ul o da  pontua ç ã o:  Média aritimética das 3 maiores notas das 4 Avaliações

(AV)

** O  doc ente deve es pec i fi c a r  no pl a no a  fór mul a  de c á l c ul o da  pontua ç ã o.** O  doc ente deve es pec i fi c a r  no pl a no a  fór mul a  de c á l c ul o da  pontua ç ã o.

AV + AV + AV = 300

Dividindo por 3

100 pontos (Média)

  <Cidade>, 30 de outubro de 2021
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ANEXO I 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
TURMA: 2°Semestre  TEC 0995 

CURSO: Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Nutrição 

PROFESSOR(A): Ticiana Leite Costa        SIAPI 1004000 

PERÍODO:2021.2 

CARGA HORÁRIA 80h 

 

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. 

(Questionário); 19/10/21 
a 

26/10/21 

AV I – 20    4 h 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alimentação 

saudável 

• Grupos de 

alimentos, 

• pirâmide 

alimentar. 

Definir 

alimentação 

saudável e 

classificar os 

alimentos 

quanto aos 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio: 

(Apostila). 

Exercícios; 

Slides; 

Trabalho de pesquisa 

 

 

26/10/21 
a 

02/10/21 
 
 
 
 
 
 

AV I – 20.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 h 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

níveis e 

grupos 

distribuídos 

na pirâmide 

alimentar. 

Fórum. 

 

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. 

(questionário);  
06/11/21 

Sábado letivo 

AV I – 20    4 h 

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. 

  

(questionário); 

09/11/21 
a 

16/11/21 
 

 

 

AV I – 20   4 h 

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). 

Revisão interativa 

(questionário); 

16/11/21 
a 

23/11/21 
 

AV I – 20   4 h 



 

Exercícios; 

Slides; 

Fórum. 

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 23/11/21 
a 

30/11/21 
 

 

AV II – 10   4 h 

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 27/11/21 
Sábado letivo 

 

AV II – 10    4 h 

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; 

Apresentação  

de  

seminários; 

e 

Mapas mentais 

 

30/11/21 
a 

07/12/21 
 

 

 

AV II – 10   AV II – 10   4 h 



 

Slides; 

Fórum. 

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 

 

04/12/21 
Sábado letivo 

 

 

 

 

 

 

AV II – 10  AV II – 10   4 h 

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 

 

07/12/21 
a 

14/12/21 
 

 
 
 

 

 

AV II – 10  AV II – 10  4 h 

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. 

14/12/21 
a 

21/12/21 
 

 

 

 

 

 

AV II – 10  AV II – 10   4 h 

12 3 12 • Conceito de 

alimentos 

Alimentos 

funcionais. 

Vídeo conferência 

(aula síncrona); 

Revisão interativa 

(questionário). 

21/12/21 
a 

28/12/21 
 

AV III– 15  4 h 



 

funcionais e 

legislação. 

Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) 

Material de apoio 

didático: (Apostila/ livro). 

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); 

04/01/22 
a 

11/01/22 
 

AV III– 15  4 h 

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); 

11/01/22 
a 

18/01/22 
 

AV III– 15  4 h 



 

15 3 15 • Efeitos da 

aplicação de 

métodos dos 

conservação: 

calor e frio 

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); 

18/01/22 
a 

25/01/22 
 

AV III– 15   4 h 

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 

25/01/22 
a 

01/02/22 
 

AV III– 10 AV III– 10 4 h 

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. 

08/03/22 
 

AV III– 10 AV III– 10 4 h 



 

   • Prova final    11/03/2022    

 

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: 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS SOUSA

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

TURMA: 2º Per íodo (20212.2 .872.1D)TURMA: 2º Per íodo (20212.2 .872.1D)
PERÍ ODO: 2021.2PERÍ ODO: 2021.2

CURSO: Curs o Super i or  de Tec nol ogi a  em Al i mentosCURSO: Curs o Super i or  de Tec nol ogi a  em Al i mentos

COMPONENTE CURRI CULAR: Metodol ogi a  da  Pes qui s a  Ci entífi c aCOMPONENTE CURRI CULAR: Metodol ogi a  da  Pes qui s a  Ci entífi c a
CARGA HORÁRI A: CARGA HORÁRI A: 

80h/a  (67h/r )80h/a  (67h/r )PROFESSOR(A): Sonna l l e Si l va  Cos taPROFESSOR(A): Sonna l l e Si l va  Cos ta

TÓPICOTÓPICO UNDUND AULAAULA TEMATEMA OBJETIVOSOBJETIVOS

RECURSOSRECURSOS

DIDÁTICO-DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOSPEDAGÓGICOS

INSTRUMENTOINSTRUMENTO

DE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃO
PERÍODOPERÍODO

ATIVIDADEATIVIDADE
INDIVIDUAL/INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO

ATIVIDADEATIVIDADE
COLABORATIVA/COLABORATIVA/

PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO

CARGACARGA
HORÁRIAHORÁRIA

(H/A(H/A

1 2 1 Apresentação

do plano

instrucional da

disciplina e de

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.

19/10 a

26/10/2021

 5

2 2 2 Tipos de

conhecimento,

classificação e

divisão da

ciência

● Compreender os

tipos de

conhecimento.

● Compreender

 Webaula

ou

videoaula e

textos.

26/10 a

03/11/2021

 5



conceitos e diferenciar

concepções de ciência.

3 2 3 A necessidade

e os tipos de

método

● Compreender os

tipos de métodos

científicos.

Webaula ou

videoaula e

textos.

09/11 a

16/11/2021

5

4 2 4 Valores e ética

no processo de

pesquisa

● Compreender

aspectos relacionados

a valores e ética no

processo de pesquisa.

Webaula ou

videoaula e

textos.

16/11 a

23/11/2021

5

5 2 5 Classificação

da pesquisa

científica

● Conhecer os

principais tipos e a

classificação da

pesquisa científica.

Webaula ou

videoaula e

textos.

Tarefa 1 23/11 a

30/11/2021

50 5

6 2 6 Etapas de uma

pesquisa

científica

● Conhecer as etapas

de construção de uma

pesquisa científica

Webaula ou

videoaula e

textos.

30/11 a

07/12/2021

5

7 2 7 Etapas de uma

pesquisa

científica

● Conhecer as etapas

de construção de uma

pesquisa científica

Webaula ou

videoaula e

textos.

07/12 a

14/12/2021

5

8 2 8 Elementos

estruturais dos

trabalhos

acadêmicos

científicos:

projeto de

pesquisa

● Conhecer a estrutura

dos principais tipos de

trabalhos

acadêmicos/científicos.

Webaula ou

videoaula e

textos.

14/12 a

21/12/2021

5

9 2 9 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 2 21/12 a

28/12/2021

50 5

10 2 10 Elementos

estruturais dos

trabalhos

acadêmicos

científicos:

fichamento

● Conhecer a estrutura

dos principais tipos de

trabalhos

acadêmicos/científicos.

Webaula ou

videoaula e

textos.

28/12 a

04/01/2022

5



11 2 11 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.

04/01 a

11/01/2022

5

12 2 12 Referências

bibliográficas

● Conhecer normas

metodológicas

referentes às

referências e citações

em trabalhos

acadêmicos

Webaula ou

videoaula e

textos.

 Tarefa 3 11/01 a

18/01/2022

100 5

13 2 13 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.

18/01 a

25/01/2022

5

14 2 14 Como elaborar

um artigo

científico

● Identificar

elementos necessários

para redigir artigos

científicos.

Webaula ou

videoaula e

textos.

25/01 a

28/01/2022

5

15 2 15 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 08/03 a

09/03//2022

100 10

2 Prova Final
10/03 a

11/03/2022

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre.]* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre.]

Pontua ç ã o da s  Ati vi da des  I ndi vi dua i s  e Col a bora ti va s  rea l i za da s  na  Ambi ente Vi r tua lPontua ç ã o da s  Ati vi da des  I ndi vi dua i s  e Col a bora ti va s  rea l i za da s  na  Ambi ente Vi r tua l

de Aprendi za gemde Aprendi za gem
300 PONTOS300 PONTOS

As  a va l i a ç ões  s ã o c a tegor i za da s  e pontua da s  da  s egui nte ma nei ra :As  a va l i a ç ões  s ã o c a tegor i za da s  e pontua da s  da  s egui nte ma nei ra :

• A1  (s oma tór i o da s  pontua ç ões  da s  ta refa s  1  e 2 ) - Σ a té 100  pontos ;• A1  (s oma tór i o da s  pontua ç ões  da s  ta refa s  1  e 2 ) - Σ a té 100  pontos ;

• A2  (pontua ç ã o da  ta refa  3 ) - a té 100  pontos ;• A2  (pontua ç ã o da  ta refa  3 ) - a té 100  pontos ;





PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20211.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 2º Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR:  53910 – TEC.0993 - Microbiologia I 

PROFESSOR: Luís Gomes de Moura Neto (SIAPE 1808119) 

PERÍODO: 2021.2 

CARGA HORÁRIA: 67h/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) 

0 

 

0  1 Ambientação e 
apresentação do plano 
instrucional.  
 

Conhecer a dinâmica da 
disciplina no período. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

 Não se aplica 20/10/2021  Não se aplica Não se aplica  4h/a 

1 1 2 Importância dos 
microrganismos nos 
alimentos: aspectos 
históricos e grupos de 
microrganismos 

Conhecer a evolução da 
ciência no contexto da 
microbiologia, e os 
microrganismos de 
maior interesse. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 27/10/2021 Não se aplica Não se aplica  5h/a 

2 1  3 Importância dos 
microrganismos nos 
alimentos: fontes de 
contaminação. 

Conhecer as principais 
fontes de contaminação 
microbiológica dos 
alimentos. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 03/11/2021  Não se aplica Não se aplica  5h/a 

3 1  4 Classificação dos 
microrganismos 

Conhecer os grupos 
principais 
microrganismos que são 
estudados na 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 

 Não se aplica 10/11/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 



microbiologia de 
alimentos 

material de 
leitura 

4 1 5 Classificação dos 
microrganismos 

Conhecer os grupos 
principais 
microrganismos que são 
estudados na 
microbiologia de 
alimentos 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

 Não se aplica 13/11/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

5 1 6 Atividade de fixação para 
as aulas de 1 a 5 
 

Compreender o 
conteúdo para aplicar 
nas atividades de 
fixação.  

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 17/11/2021 40 Não se aplica  5h/a 

6 1 7 Bactérias: morfologia e 
citologia. 

Conhecer a morfologia e 
citologia das bactérias. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 24/11/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

7 1 8 Bactérias: crescimento 
bacteriano. 

Compreender os fatores 
de crescimento 
microbiano. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 01/12/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

8 1 9 Fungos: biologia geral dos 
fungos e estrutura celular. 

Conhecer a estrutura 
celular dos fungos. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 08/12/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

9 1 10 Fungos: morfologia e 
reprodução. 

Compreender a 
morfologia e como 
ocorre a reprodução. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica. 15/12/2021 40 Não se aplica  5h/a 



10 1 11 Virus: propriedades gerais 
dos vírus, estrutura e 
multiplicação. 

Compreender a estrutura 
dos vírus e como eles se 
multiplicam. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica. 22/12/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

11 1 12 Intoxicações, infecções e 
toxinfecções alimentares. 

Conhecer os principais 
surtos de doenças 
provocadas por 
microrganismos. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 29/12/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

12 1 13 Atividade de fixação para 
as aulas de 7 a 12. 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação. 

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 05/01/2022 20 Não se aplica  5h/a 

13 1 14 Fatores de crescimento 
intrínseco que afetam o 
crescimento microbiano. 

Conhecer os fatores 
internos dos alimentos 
que aceleram ou 
reduzem o crescimento 
microbiano. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 12/01/2022 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

14 1 15 Fatores de crescimento 
intrínseco que afetam o 
crescimento microbiano. 

Conhecer os fatores 
internos dos alimentos 
que aceleram ou 
reduzem o crescimento 
microbiano. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 19/01/2022 Não se aplica 100  5h/a 

15 1 16 Fatores de crescimento 
extrínsecos que afetam o 
crescimento microbiano. 

Conhecer os fatores 
externos dos alimentos 
que aceleram ou 
reduzem o crescimento 
microbiano. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 26/01/2022 Não se aplica Não se aplica  5h/a 

16 1 17 Controle de crescimento 
microbiano 

Conhecer métodos de 
controle do crescimento 
microbiano. 

Aula 
síncrona ou 
Slide 

Não se aplica 02/03/2022 Não se aplica Não se aplica  5h/a 



narrado e 
material de 
leitura 

17 1 18 Atividade de fixação para 
as aulas 14 a 17. 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação. 

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 09/03/2022 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

18 1 19 Prova Final Reavaliar os conteúdos 
do período em relação à 
microbiologia de 
alimentos 

Todo o 
material do 
período 

Questionário 10/03/2022 100 Não se aplica 0 

 

 Sábado letivo 

 Prova final 

  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem nos dois bimestres Pontos 100 

Atividades on-line Σ até 100 pontos dos dois bimestres 
- Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos   
Nota 1 (N1), Nota 2 (N2) e Nota 3 (N3) = 100 
Média (N1 + N2 + N3) 
Se não atingir 70 pontos o aluno irá realizar questionário de Prova Final de todo o conteúdo do período valendo nota máxima 100. 

 

 

Assinatura do Docente:  (Luís Gomes de Moura Neto, SIAPE 1808119) 

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

Local/Data da Aprovação: 

 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 20212.2.872.1D 

CURSO: Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): José Aurino Arruda Campos Filho 

PERÍODO: 2021.2 

CARGA HORÁRIA (100%): 80 h/a 

67 h/r 

 

TÓPICO UNIDADE 
(semestre) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

1 1 1 Apresentação 

da disciplina 

• Conhecer a ementa, bem 
como os recursos e formatos de 
avaliação a serem utilizados; 

Webaula Fórum (não 
avaliativo) 

18/10 a 
22/10/2021 

Sem 
pontuação 

Sem pontuação 4 h/a 

2 1 2 Algarismos 

Significativos 

– Erros e 

Tratamentos 

de dados 

Analíticos 

• Entender e expressar os 
algarismos significativos; 

• Entender os termos exatidão e 
precisão; 

• Reconhecer os tipos de erros 
presentes em dados analíticos; 

• Expressar exatidão e precisão; 

• Realizar testes de significância 
 

Videoaula/slides/
webaula/ textos 

selecionados 

Tarefa 25/10 a 
29/10/2021 

03/11 a 
05/11/2021 

08/11 a 
12/11/2021 

 

100 Sem pontuação 16 h/a 

3 1 3 Análise 

Gravimétrica 

Aplicada aos 

Alimentos  

• Estudar Gravimetria aplicada 
aos alimentos; 

• Estudar gravimetria por 
volatilização; 

• Determinar teor de umidade. 
 

Videoaula/slides/
webaula/ textos 

selecionados 

Tarefa 16/11 a 
19/11/2021 

22/11 a 
26/11/2021 

29/11 a 
03/12/2021 

 

100 Sem pontuação 12 h/a 

4 1 4 Equilíbrio 

ácido/base – 

pH – 

Constantes 

de Ionização 

– Solução 

tampão 

• Assimilar os conceitos de 
equilíbrio ácido-base; 

• Entender e calcular pH de 
soluções; 

• Estudar a importância do 
indicador ácido-base; 

• Compreender e preparar 
solução tampão. 

Videoaula/slides/
webaula/ textos 

selecionados 

Tarefa 06/12 a 
10/12/2021 

13/12 a 
17/12/2021 

20/12 a 
23/12/2021 

27/12 a 
30/12/2021 

03/01 a 
07/01/2022 

10/01 a 
14/01/2022 

100 Sem pontuação 24 h/a 

5 1 5 Análise 

Volumétrica 

Aplicada a 

Alimentos 

• Compreender os diferentes 
métodos volumétricos aplicados a 
Alimentos; 

• Estudar a Volumetria por 
Neutralização. 
 

Videoaula/slides/
webaula/textos 
selecionados 

Tarefa  
17/01 a 

21/01/2022 
24/01 a 

28/01/2022 

100 Sem pontuação 24 h/a 



 02/03 a 
04/03/2022 

07/03 a 
09/03/2022 

 

6  - Avaliação 
final 

•   Tarefa 11/03/2022 100   

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 400 pontos 

O cálculo para a obtenção da Nota do Curso é feito através da Média Aritmética das pontuações das atividades individuais. 

Os sábados letivos 15/01/2022, 22/01/2022, 29/01/2022 e 05/03/2022 serão utilizados para os registros das atividades individuais avaliativas. 

 

Assinatura do Docente:  

    SIAPE: 2162417 

 

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: 20212.2.872.1D 

CURSO: Tecnologia em Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: Química de Alimentos 

PROFESSOR: Bruno Alexandre de Araújo Sousa 

MATRÍCULA SUAP: 1738633 

PERÍODO: 2º Período/2021.2 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a (50h/r) 

 

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. 

 

 

* Apresentar e 

esclarecer 

dúvidas 

referentes a 

este novo 

formato de 

aulas; 

*Introduzir o 

aluno ao 

estudo da 

química de 

Arquivo 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

 

Não se aplica 21/10/2021 

a 

28/10/2021 

Não se 

aplica 

Não se aplica 3h/a 



 

 

alimentos; 

2 2 2 * Atividade de 

Verificação de 

Aprendizagem. 

 

 

 

* Verificar o 

nível de 

aprendizagem 

da turma com a 

temática da 

Química. 

 

Fórum de 

perguntas  

Fórum de 

perguntas e 

respostas. 

30/10/2021 

a 

04/11/2021 

SÁBADO 

LETIVO 

 Não se aplica 3h/a 

3 2 3 * Discussão das 

questões 

* Introdução a 

molécula de água; 

Água nos 

alimentos. 

 

*Resolução e 

debate das 

questões da 

verificação de 

aprendizagem 

*Entender as 

características 

e o 

comportament

o incomum da 

água, por meio 

da natureza de 

sua molécula; 

*Apresentar as 

propriedades 

Arquivo 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

 

Não se aplica 04/11/2021 

a 

11/11/2021 

 

 

Não se 

aplica 

Não se aplica 3h/a 



 

 

físicas da água. 

4 2 4 *A molécula de 

água; Água nos 

alimentos. 

* Estrutura da água 

líquida e do gelo; 

Interações água-

soluto; Atividade 

de água. 

*Compreender 

o papel 

fundamental da 

água nos 

alimentos; 

*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 

Arquivo 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

 

Tarefa: 

Resumo 

sobre água 

nos alimentos 

11/11/2021 

a 

18/11/2021 

 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

não aquosos. 

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 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

 

Não se aplica 18/11/2021 

a 

25/11/2021 

 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 

6 2 6 *1ª Unidade * Avaliar o 

conteúdo 

ministrado 

Avaliação 

teórica 

Avaliação 

Teórica 

25/11/2021 

a 

02/12/2021 

 

100 Não se aplica 3h/a 

7 2 7 * Carboidratos: 

Monossacarídeos e 

Glicosídeos. 

*Demonstrar a 

configuração, 

propriedades, 

reações, 

estrutura, 

nomenclatura e 

Arquivo 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

Tarefa 

(Resumo 

sobre o tema 

da aula 

ministrada) 

02/12/2021 

a 

09/12/2021 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

compostos 

mais 

encontrados na 

natureza. 

  

8 2 8 * Oligossacarídeos: 

Dissacarídeos 

importantes, 

classificação, 

estrutura e 

funcionalidade  

* Demonstrar a 

classificação e 

nomenclatura 

dos 

oligossacarídeo

s mais 

encontrados na 

natureza. 

  

Arquivo 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

 

Tarefa 

(Resumo 

sobre o tema 

da aula 

ministrada) 

09/12/2021 

a 

16/12/2021 

 

100 Não se aplica 3h/a 

9 2 9 *Monossacarídeos 

e Oligossacarídeos 

*Fazer co que 

o aluno 

demonstre o 

conhecimento 

adquirido sobre 

o tema 

Aula 

assíncrona 

Fórum de 

Perguntas 

Fórum de 

Perguntas e 

respostas 

18/12/2021 

a 

23/12/2021 

SÁBADO 

LETIVO 

100 Não se aplica 4h/a 

10 2 10 * Polissacarídeos * Demonstrar a 

nomenclatura, 

classificação, 

Arquivo 

Aula síncrona 

Não se aplica 23/12/2021 

a 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 



 

 

funções, 

celulose, 

hemicelulose, 

ciclodextrinas, 

substâncias 

pécticas, Agar, 

alginato, 

carragena e 

gomas. 

(Webaula/ 

chat) 

 

30/12/2021 

 

11 2 11 *2ª Unidade 

Avaliação/Unidade: 

Carboidratos 

* Avaliar o 

conteúdo 

ministrado  

Avaliação Avaliação 

Teórica 

30/12/2021 

a 

06/01/2022 

 

100 Não se aplica 4h/a 

12 2 12 *Aminoácidos e 

Proteínas: 

* Compreender 

a sua definição 

e estrutura 

Videoaula 

assíncrona 

Não se aplica 08/01/2022 

a 

13/01/2022 

SÁBADO 

LETIVO 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 

13 2 13 *Aminoácidos e * Demonstrar e 

entender a sua 

Arquivo Não se aplica 13/01/2022 Não se aplica Não se aplica 4h/a 



 

 

Proteínas:  configuração e 

classificação; 

*Compreender 

as 

Propriedades 

físicas e 

funcionais das 

proteínas. 

 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

 

a 

20/01/2022 

 

14 2 14 *Proteínas 

importantes em 

alimentos; 

*Atividade 

Demonstrativa: 

Ação das enzimas 

*Apresentar as 

proteínas de 

relevância nos 

alimentos. 

Arquivo 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

 

Produção de 

vídeo em 

casa 

20/01/2022 

a 

27/01/2022 

 

100 Não se aplica 4h/a 

15 2 15 *3ª Unidade * Avaliar o 

conteúdo 

ministrado  

Avaliação Avaliação 

Teórica 

27/01/2022 

a 

29/01/2022 

 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

16 2 16 *Seminários * Abordar os 

temas: 

Lipídeos, 

Vitaminas, 

Corantes, 

Sabor e aroma 

e Aditivos 

alimentares. 

Apresentação 

oral 

Seminário 03/03/2023 

a 

07/03/202 

Não se aplica 100 8h/a 

17 2 17 *Reposição *Repor nota da 

avaliação mais 

baixa. 

Avaliação Avaliação 

Teórica 

09/03/2022 100 Não se aplica 3h/a 

17 2 17 *Avaliação Final: 

Água, Carboidratos 

e Proteínas. 

* Oportunizar 

o aluno a 

atingir a média 

mínima para a 

aprovação da 

disciplina. 

Avaliação Avaliação 

Teórica 

11/03/2022 100 Não se aplica - 

 * Planejamento do 2º semestre. 

 

 

 



 

 

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

 1ª Unidade: 100 pontos (A1) 

 2ª Unidade: 100 pontos (A2) 

 3ª Unidade: 100 pontos (A3) 

 Seminário: 100 pontos (A4) 

 Atividades: Média (A1 + A2 + A3 + A4 + A5/5) = 100 (A5) 

 

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

Média = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5)/5  

 

Pontos 

Atividades: 100 pontos 

(Cada Atividade) 

Avaliação: 100 pontos 

Seminário: 100 pontos 

Avaliação final: 100 pontos 

Reposição: 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: 



 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 2021.2 

CURSO: TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA ORGÂNICA 

PROFESSOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA JÚNIOR 

PERÍODO: 2021.2 

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

1 2 1 Ambientação. • Familiarizar os discentes quanto às 

aulas e os processos avaliativos; 

• Explicar e discutir a importância da 

disciplina. 

- Aula síncrona. 

- Vídeos. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 19/10 a 

25/10/21 

Não se 

aplica. 

Não se aplica. 04 

 

 

2 2 2 Revisão de conceitos básicos 

da Química.  

• Revisar conceitos básicos da 

Química, tais como: fórmulas 

químicas e relações de massa. 

- Aula assíncrona. 

- Material em PDF. 

 

 

Não se aplica. 26/10 a 

01/11/21 

Não se 

aplica. 

Não se aplica. 06 

 

 

3 2 3 Conceitos fundamentais da 

Química Orgânica: 

hibridização, caracterização e 

identificação de cadeias 

carbônicas e representação de 

fórmulas estruturais.  
 

• Conhecer os conceitos básicos de 

Química Orgânica. 

 

- Aula síncrona. 

- Vídeos. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 02/11 a 

08/11/21 

Não se 

aplica. 

Não se aplica. 06 

 

Sábado 

levito 

06/11 

 

4 2 4 Conceitos fundamentais da 

Química Orgânica: 

hibridização, caracterização e 

identificação de cadeias 

carbônicas e representação de 

fórmulas estruturais.  

• Conhecer os conceitos básicos de 

Química Orgânica. 

 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 09/11 a 

15/11/21 
Não se 

aplica. 
Não se aplica. 06 

 

Sábado 

levito 

13/11 

 



 

 

  

 

5 2 5 Conceitos fundamentais da 

Química Orgânica: 

hibridização, caracterização e 

identificação de cadeias 

carbônicas e representação de 

fórmulas estruturais.  

• Conhecer os conceitos básicos de 

Química Orgânica. 

 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

- Lista de exercícios. 

 

Questionário. 16/11 a 

22/11/21 

100 

pontos 

Não se aplica. 04 

6 2 6 Funções Orgânicas: 

Identificação das funções 

orgânicas e suas 

nomenclaturas e aplicabilidade 

em alimentos.  

• Estudar as várias classes de 

compostos orgânicos, relacionando 

suas estruturas moleculares às 

propriedades físicas. 
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 23/11 a 

29/11/21 

Não se 

aplica. 

Não se aplica. 06 

Sábado 

levito 

27/11 

7 2 7 Funções Orgânicas: 

Identificação das funções 

orgânicas e suas 

nomenclaturas e aplicabilidade 

em alimentos.  

• Estudar as várias classes de 

compostos orgânicos, relacionando 

suas estruturas moleculares às 

propriedades físicas. 
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 30/11 a 

06/12/21 
Não se 

aplica. 

Não se aplica. 06 

Sábado 

levito 

04/12 

8 2 8 Funções Orgânicas: 

Identificação das funções 

orgânicas e suas 

nomenclaturas e aplicabilidade 

em alimentos. 

• Estudar as várias classes de 

compostos orgânicos, relacionando 

suas estruturas moleculares às 

propriedades físicas. 
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

- Lista de exercícios 

 

Questionário. 07/12 a 

13/12/21 
50 pontos Não se aplica. 04 

 

9 2 9 Propriedades dos Compostos 

Orgânicos: polaridades de 

compostos orgânicos, 

propriedades físicas 

(solubilidade, ponto de fusão, 

ponto de ebulição, densidade). 

• Estudar as propriedades dos 

compostos orgânicos.  
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 14/12 a 

20/12/21 
Não se 

aplica. 

Não se aplica. 04 

 

 

10 2 10 Propriedades dos Compostos 

Orgânicos: polaridades de 

compostos orgânicos, 

• Estudar as propriedades dos 

compostos orgânicos.  
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

- Lista de exercícios. 

Questionário. 21/12 a 

27/12/21 

50 pontos Não se aplica. 04 

 



 

 

propriedades físicas 

(solubilidade, ponto de fusão, 

ponto de ebulição, densidade). 

11 2 11 Isomeria geométrica e óptica 

de compostos orgânicos 

presentes em alimentos: 

isômeros cis-trans, 

enantiômeros e 

diasteroisômeros. 

• Identificar os diferentes tipos de 

isômeros espaciais (geométricos e 

ópticos) presentes em alimentos. 
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 28/12/21 a 

03/01/22 

Não se 

aplica. 

Não se aplica. 

 

04 

 

 

12 2 12 Isomeria geométrica e óptica 

de compostos orgânicos 

presentes em alimentos: 

isômeros cis-trans, 

enantiômeros e 

diasteroisômeros. 

• Identificar os diferentes tipos de 

isômeros espaciais (geométricos e 

ópticos) presentes em alimentos. 
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 04/01 a 

10/01/22 
Não se 

aplica. 

Não se aplica. 04 

 

13 2 13 Isomeria geométrica e óptica 

de compostos orgânicos 

presentes em alimentos: 

isômeros cis-trans, 

enantiômeros e 

diasteroisômeros. 

• Identificar os diferentes tipos de 

isômeros espaciais (geométricos e 

ópticos) presentes em alimentos. 
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

 

Não se aplica. 11/01 a 

17/01/22 

Não se 

aplica. 

Não se aplica. 04 

 

 

14 2 14 Isomeria geométrica e óptica 

de compostos orgânicos 

presentes em alimentos: 

isômeros cis-trans, 

enantiômeros e 

diasteroisômeros. 

• Identificar os diferentes tipos de 

isômeros espaciais (geométricos e 

ópticos) presentes em alimentos. 
 

- Aula síncrona. 

- Material em PDF. 

- Lista de exercícios 

 

Questionário 18/01 a 

24/01/22 
100 

pontos 

Não se aplica. 04 

 

 

15 2 15 Introdução ao laboratório de 

química orgânica: métodos de 

extração, separação, 

purificação, identificação de 

compostos orgânicos e 

introdução à síntese orgânica.  

• Conhecer técnicas de extração, 

separação e purificação de 

compostos orgânicos sua aplicação 

na indústria de alimentos.  
 

- Aula assíncrona. 

- Vídeo. 

- Artigos científicos. 

 

Não se aplica. 25/01 a 

31/01/22 

Não se 

aplica. 

Não se aplica. 04 

 

 



 

 

16 2 16 Introdução ao laboratório de 

química orgânica: métodos de 

extração, separação, 

purificação, identificação de 

compostos orgânicos e 

introdução à síntese orgânica.  
 

• Conhecer técnicas de extração, 

separação e purificação de 

compostos orgânicos sua aplicação 

na indústria de alimentos.  
 

- Aula assíncrona. 

- Vídeo. 

- Artigos científicos. 

 

Não se aplica. 01/03 a 

07/03/22 
Não se 

aplica. 

Não se aplica. 04 

 

17 2  Introdução ao laboratório de 

química orgânica: métodos de 

extração, separação, 

purificação, identificação de 

compostos orgânicos e 

introdução à síntese orgânica.  

• Conhecer técnicas de extração, 

separação e purificação de 

compostos orgânicos sua aplicação 

na indústria de alimentos.  
 

- Aula assíncrona. 

- Vídeo. 

- Artigos científicos. 

 

Não se aplica. 08/03 a 

09/03/22 

Não se 

aplica. 

Não se aplica. 06 

 

18 - - Provas finais. - - - 10/03 a 

11/03/22 
- -  

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

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

O cálculo para a obtenção da nota da disciplina é feito através da soma das atividades realizadas dividida por três.   

           

 

Assinatura do Docente 

Matrícula SIAPE: 3221832 

 

 

 

 


