
PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 6° Semestre 2011.6.872.1D 

CURSO: Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Elaboração de Projetos Industriais 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Ticiana leite costa 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA:  

50h/ 60 aulas  

 

TÓPICO UNID 

(BIM/ 

SEM) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁR

IA (h/a) 

1 1 

 

1 Ambientação; 

(apresentação 

ementa, 

professor, 

aluno); 

Definição de 

projeto; 

Análise de 

mercado: 

 

 

• O que é projeto, sua 

finalidade, importância e 

questões avaliadas em um 

projeto; 

• Análise de mercado; 

• Refletir sobre os objetivos 

da pesquisa de perfil do 

consumidor para área 

agroindustrial escolhida. 

• Entender como elaborar 

um questionário. 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios (escolher tipo 

de indústria e objetivo). 

 

1-(Definição das equipes 

e objetivos da pesquisa 

do perfil do consumidor). 

2 – Tarefa on line 

(Elaboração de 

questionário para 

identificar o perfil do 

consumidor); 

27/05 

a 

03/05/21 

AVI-20  3h  

2 1 2 Análise de 

mercado: 

Análise de 

dados. 

• Análise de mercado: 

Entender como analisar e 

interpretação de dados de 

uma pesquisa de perfil do 

consumidor. 

 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Fórum  

 

1-Aplicação do 

questionário e análises de 

dados. 

03/06 

a 

10/06/21 

AVI-20  3h 

3 1 3 Determinação 

do tamanho e da 

localização do 

projeto. 

• Conhecer critérios de 

escolha da localização de 

uma agroindústria. 

• Compreender que. 

Localização pode 

influenciar positiva ou 

negativamente no 

desempenho da 

agroindústria. 

Vídeo aula  

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem: 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Fórum  

 

1-Determinação da 

localização da 

agroindústria no Google 

Maps. 

2-Descrição da 

localização, segundo os 

critérios apresentados. 

05/06/21 

Sábado letivo 

AVI-20  3h 



4 1 4 Escolha de um 

processo 

industrial: 

Fluxos de 

processamento 

e Layout da 

agroindústria 

• Compreender como os 

fluxos de processamento 

influenciam no 

desenvolvimento do 

Layout (planta baixa) da 

agroindústria. 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Fórum  

 

1-Tarefa on line: 

Elaboração dos 

fluxogramas de 

processamento dos 

produtos a serem 

produzidos pela 

indústria. 

Definição das 

formulações (%insumos) 

para os produtos. 

2-Elaboração da planta 

baixa da agroindústria. 

 

10/06 

a 

17/06/21 

AVI-20  3h 

5 1 5 Infraestrutura 

de um projeto 

agroindustrial/ 

instalações 

industriais e 

equipamentos. 

• Entender como os 

fluxogramas de 

processamento 

influenciam a definição 

dos equipamentos, da 

infraestrutura e das 

instalações de um projeto 

agroindustrial. 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Fórum  

 

1-Tarefa on line: fazer a 

relação dos 

equipamentos e suas 

respectivas instalações 

industrial. 

17/06 

a 

24/06/21 

AVI-20  3h 

6 2 6 Estudo dos 

fornecedores e 

da concorrência 

• Entender a importância de 

se escolher bons 

fornecedores para os 

insumos, necessários para 

a elaboração dos produtos; 

• Conhecer a importância da 

concorrência para o 

desenvolvimento do 

agronegócio 

* Slides narrados  

(Aula assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Vídeos. 

Chat. 

1-Tarefa on line: 

Determinação de 03 

possíveis fornecedores; 

2- Elaboração de check-

list para cada fornecedor. 

3-Escolha o melhor 

fornecedor (quadro 

somatório). 

4-Deteminar 03 possíveis 

concorrentes e relatar os 

seus pontos fortes e 

fracos. 

Estabelecer os pontos 

que podem ser 

melhorados quanto aos 

concorrentes. 

 

22/07 

a 

29/06/21 

AVII-20  3h 



7 2 7 Tratamento de 

resíduos 

agroindustriais. 

 

• Conhecer os principais 

resíduos produzidos a a 

partir de atividades 

agroindustriais diversas; 

• Compreender as. 

Consequências ambientais 

do não tratamento dos 

resíduos de forma 

adequada; 

• Entender as várias formas 

de tratamento de resíduos 

agroindustriais. 

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem: 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line: 

determinar dos resíduos 

agroindustriais 

produzidos pela 

agroindústria escolhida. 

2- Fazer uma proposta de 

tratamento escolhida 

para cada tipo de 

resíduo; 

3- Fazer uma proposta de 

destino para os rejeitos. 

29/07 

a 

05/08/21 

AVII-20  3h 

8 2 8 Introdução à 

análise de 

custos / 

Custos fixos 

Investimentos 

fixos  

 

• Conhecer a importância de 

se ter noções sobre custos, 

para avaliar a viabilidade 

econômica para 

implantação de um projeto 

agroindustrial. 

• Conhecer a diferença entre 

investimentos fixos e 

custos fixos  

• Entender como fazer o 

levantamento de custos 

com bens duráveis; 

• Conhecer a influência dos 

custos fixos mensais no 

preço do produto e saber 

como calculá-lo. 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line 

Determinação dos 

investimentos fixos 

(custo com bens 

duráveis) da 

Agroindústria escolhida 

2-Determinação dos 

Custos fixos (custos 

mensais) da 

Agroindústria escolhida. 

05/08 

a 

12/08/21 

AVII-20  3h 

9 2 

 

9 Plano de 

produção/ 

matérias diretos 

 

• Conhecer como se 

elabora um plano de 

produção; 

• Conhecer como se 

determina o custo 

com material diretos 

(matéria-prima) e 

como ele influencia 

no preço do produto. 

• Webaula 

(Aula assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Fórum. 

• Chat. 

1-Tarefa on line: 

1-Determinação do plano 

de produção para cada 

produto a ser produzido 

pela agroindústria 

escolhida. 

2-Determinação dos 

custos com matérias-

primas para cada 

produto. 

07/08/21 

Sábado letivo 

AVII-20  3h 

10 2 

 

10 Custo com Mão 

de obra direta  
• Compreender a 

influência dos custos 

com mão de obra no 

preço do produto. 

• (Aula síncrona)  

• Atividades  

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1- Tarefa on line 

Determinação do custo 

com mão de obra. 

12/08 

a 

19/08/21 

AVII-20  3h 



11 2 11 Custo unitário 

de produção 
• Entender como os 

custos com matérias 

primas, mão de obra 

e custos fixos 

compõem o custo 

unitário de produção. 

 

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line: 

Determinação do Custo 

Unitário de Produção, 

para cada produto. 

14/08/21 

Sábado letivo 

AVIII-20  3h 

12 3 

 

12 Cálculo do 

preço de venda 
• Aprender a calcular o 

preço de venda, a 

partir do valor de 

custo unitário de 

produção. 

 

 

 

 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line: 

Determinação do Preço 

de Venda, para cada 

produto. 

19/08 

a 

26/08/21 

AVIII-20  3h 

13 3 

 

13 Planejamento 

de 

comercialização

/ Relação com o 

consumidor/ 

Marketing 

 

• Conhecer as formas de 

relacionamento da indústria 

com o consumidor. 

• Compreender a importância 

da determinação do nome, 

da logomarga, do slogan e 

do jingle como estratégias 

de marketing, para 

divulgação de produtos 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line: 

Elaboração de: 

Nome da agroindústria; 

Logomarca; 

Slogan; 

Jingle. 

 

 

26/08 

a 

02/09/21 

AVIII-10  3h 

14 3 14 Preparação da 

apresentação 

parcial do 

projeto 

agroindustrial: 

Plantão de 

dúvidas 

 

• Associar todos os 

exercícios elaborados, sob 

forma de apresentação de 

slides, para compor o 

Projeto Agroindustrial 

Parcial. 

• Tirar quaisquer dúvidas 

sobre a Elaboração Parcial 

do Projeto Agroindustrial. 

 

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum.  

• Chat. 

1-Elaboração de projeto 

agroindustrial a partir da 

junção de exercícios 

desenvolvidos durante o 

curso. 

02/09 

a 

09/09/21 

  3h 



15 3 

 

15 Preparação da 

apresentação 

parcial do 

projeto 

agroindustrial: 

Plantão de 

dúvidas 

 

• Associar todos os 

exercícios elaborados, sob 

forma de apresentação de 

slides, para compor o 

Projeto Agroindustrial 

Parcial. 

Tirar quaisquer dúvidas 

sobre a Elaboração Parcial 

do Projeto Agroindustrial 

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1-Elaboração de projeto 

agroindustrial a partir 

da junção de exercícios 

desenvolvidos durante o 

curso. 

09/09 

a 

16/09/21 

  3h 

16 3 16 Apresentação 

do projeto 

agroindustrial 

• Apresentar de forma   

síncrona, o projeto 

Agroindustrial elaborado a 

partir de das atividades 

parciais. 

Vídeo conferência  

(Atividade síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

Chat. 

1-Apresentaçao dos 

projetos Agroindustriais. 

16/09 

a 

23/09/21 

 AVIII-50 3h 

17  17 Apresentação 

do projeto 

agroindustrial: 

 

• Apresentar de forma   

síncrona, o projeto 

Agroindustrial elaborado a 

partir de das atividades 

parciais. 

Vídeo conferência  

(Atividade síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

Chat. 

1-Apresentaçao dos 

projetos Agroindustriais 

 

23/09 

a 

30/09/21 

 AVIII-50 3h 

   Prova Final    04/09/21    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 Pontos 

300/ 

Bimestre 

 As avaliações serão categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

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

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

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

• Avaliação III (AV III): Σ até 100 pontos  
(Apresentação em Slides + apresentação oral) 

Média das Atividades dos Bimestre = (AV I + AV II+AVIII) / 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: 20211.3.881.1V, Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio (PROEJA), 

Matriz 268, 3º Período, Vespertino 

CURSO: Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio (PROEJA)  

COMPONENTE CURRICULAR:  45834 – EJA.0223 – Projeto Integrador III - Médio 

PROFESSOR: Luís Gomes de Moura Neto 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 133h aulas 

 

TÓPICO UNIDADE 

(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. Formação de 
grupos para seminários 
 

Conhecer a dinâmica da 
disciplina no período. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

 Não se aplica 19/05/2021  Não se aplica Não se aplica  3h/a 

1 1 2 O que é qualidade? Compreender a 
denominação e aplicação 
da qualidade no dia a dia 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 26/05/2021  Não se aplica Não se aplica 4h/a 

2 2  3 Gestão da qualidade Compreender a gestão da 
qualidade. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 02/06/2021  Não se aplica Não se aplica  4h/a 

3 3  4 Controle de qualidade Conhecer o controle de 
qualidade no dia a dia das 
empresas hoje em dia 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

 Não se aplica 09/06/2021 Não se aplica Não se aplica  3h/a 



4 1, 2 e 3 5 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 1, 2 e 3 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material das 
aulas passadas 

Questionário 16/06/2021 
a 
20/07/2021 

40 Não se aplica 4h/a 

5 4 6 Controle da Qualidade 
Total: conceitos e 
evolução; 

Compreender a evolução 
e todos os conceitos 
sobre a CQT. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 21/07/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

6 4 7 Gestão da Qualidade 
Total: análise de custos da 
qualidade. 

Compreender como 
realizar a análise de 
custos da qualidade. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 28/07/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

7 5 8 Modelos normalizados: 
ISO 9000. 

Conhecer a ISO 9000, e 
sua aplicação. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 04/08/2021 Não se aplica Não se aplica 4h/a 

8 6 9 Outros Modelo 
normalizados:  ISO 14000 

Conhecer a ISO 14000, e 
sua aplicação 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 11/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

9 4, 5 e 6 10 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 4, 5 e 6. 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material das 
aulas passadas 

Questionário 18/08/2021 
a 
01/09/2021 

40 Não se aplica 4h/a 

10 7 11 Ferramentas de Qualidade Conhecer as Boas 
Práticas de Fabricação e 
sua aplicação. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 21/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

11 7 12 Ferramentas de Qualidade Compreender como as 
Boas Práticas de 
Fabricação auxiliam no 
controle de qualidade. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 25/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 



12 8 13 Ferramentas de Qualidade Conhecer a Análise de 
Perigos e Pontos Críticos 
de Controle – APPCC. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 28/08/2021 Não se aplica 100 3h/a 

13 8 14 Ferramentas de Qualidade Compreender como a 
APPCC auxiliam no 
controle de qualidade. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 01/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

14 7 e 8 15 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 7 e 8 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material das 
aulas passadas 

Questionário 04/09/2021 
a  
18/09/2021 

20 Não se aplica 4h/a 

15 9 16 Controle estatístico da 
qualidade 

Conhecer os testes 
estatístico aplicados a 
CQT. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 15/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

16 9 17 Controle estatístico da 
qualidade 

Compreender os testes 
estatístico aplicados à 
CQT. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 22/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

17 9 18 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 9 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação. 

Material das 
aulas passadas 

Questionário 29/09/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

18 0 19 Prova Final Compreender os 
conteúdos do período 
para aplicar na indústria 
de bebidas 

Todo o 
material do 
período 

Questionário 01/10/2021 
a 
05/10/2021 

100 Não se aplica 0 

 * Planejamento de 1 semestre.  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem nos dois semestres Pontos 200 

Atividades on-line Σ até 100 pontos dos dois semestres  



� Atividades Colaborativas (AC): até 100 pontos 
Nota 1 (N1) = 100 
� Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos   
Nota 2 (N2) = 100 
Média (N1 + N2)/2 
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:  

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 

CURSO: Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Libras 

PROFESSOR(A): Daniele Amanda Costa de Lima 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA:  

33h 

 

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; 

reflexões 

introdutórias 

sobre a Libras 

e a pessoa 

surda 

Apresentar o 

plano 

instrucional da 

disciplina; 

Refletir sobre a 

Libras e a 

pessoa surda. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

20/05/2021 – 

26/05/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

2 1 2 Mitos sobre as 

línguas de 

sinais; 

Refletir sobre os 

mitos acerca 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

27/05/2021 – 

02/06/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

legislação que 

regulamenta a 

Libras;  

das línguas de 

sinais; 

Conhecer a 

legislação que 

regulamenta a 

Libras. 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

3 1 3 Alfabeto 

manual; 

Sinais: 

saudações e 

cotidiano 

escolar 

Conhecer o 

alfabeto manual 

e compreender 

a sua utilização; 

Conhecer os 

sinais relativos 

às saudações e 

ao cotidiano 

escolar e 

compreender a 

sua utilização. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

03/06/2021 – 

09/06/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

4 1 4 Mitos sobre as 

línguas de 

sinais; 

legislação que 

Realizar 

atividade sobre 

o conteúdo em 

foco 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA 

05/06/2021 – 

09/06/2021 

25 pontos Não se aplica 4h 



 

regulamenta a 

Libras;  

utilização de slide e 

textos. 

5 1 5 Conhecer os 

sinais relativos 

ao cotidiano 

escolar e 

compreender a 

sua utilização. 

 

Conhecer os 

sinais relativos 

ao cotidiano 

escolar e 

compreender a 

sua utilização. 

 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

10/06/2021 – 

16/06/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

6 1 6 Sinalização em 

Libras 

Praticar a 

sinalização em 

Libras 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

17/06/2021 – 

18/06/2021 

50 pontos Não se aplica 4h 

7 1 7 Parâmetros 

fonológicos 

Conhecer os 

parâmetros 

fonológicos que 

compõem os 

sinais. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

22/07/2021 – 

28/07/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

utilização de slide e 

textos. 

8 1 8 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. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

29/07/2021 – 

04/08/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

9 1 9 Mitos sobre os 

surdos; 

identidade 

surda e cultura 

surda 

Realizar 

atividade sobre 

o conteúdo em 

foco. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA. 

05/08/2021 – 

11/08/2021 

25 pontos Não se aplica 4h 



 

10 1 10 Mitos sobre os 

surdos; 

identidade 

surda e cultura 

surda 

Continuar 

atividade sobre 

o conteúdo em 

foco. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA. 

09/08/2021 – 

11/08/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

11 1 11 Sinais: 

números e 

calendário 

Conhecer os 

sinais relativos 

aos números e 

ao calendário e 

compreender a 

sua utilização. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

12/08/2021 – 

18/08/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

12 1 12 Sinais: família 

e profissões 

Conhecer os 

sinais relativos à 

família às 

profissões e 

compreender a 

sua utilização. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

19/08/2021 – 

25/08/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

13 1 13 Sinalização em 

Libras 

Praticar a 

sinalização em 

Libras 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

26/08/2021 – 

01/09/2021 

50 pontos Não se aplica 4h 

14 1 14 Políticas 

públicas:  

Compreender as 

políticas 

públicas 

voltadas às 

pessoas surdas; 

Realizar 

atividade sobre o 

conteúdo em 

foco. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA; 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA. 

02/09/2021 – 

06/09/2021 

20 pontos Não se aplica 4h 

15 1 15 Sinais: 

alimentos 

Conhecer os 

sinais relativos 

ao âmbito dos 

alimentos. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

09/09/2021 – 

15/09/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

16 1 16 Compreensão 

da Libras  

Praticar a 

compreensão da 

Libras  

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA 

16/09/2021 – 

19/09/2021 

30 pontos Não se aplica 4h 

- - - Reposições Realizar as 

reposições 

necessárias 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA 

20/09/2021 – 

25/09/2021 

- - 

 

 

- 



 

- - - Provas finais Realizar as 

provas finais 

necessárias 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA 

01/10/2021 – 

05/10/2021 

- - - 

  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

200 pontos 

A nota da primeira unidade será composta pela soma das notas obtidas a partir das atividades 

individuais propostas nas aulas 04, 06 e 09. 

A nota da segunda unidade será composta pela soma das notas obtidas a partir das atividades 

individuais propostas nas aulas 13, 14 e 16. 

 

 

 

 

Assinatura do Docente: 

 



 

 

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

 

 

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 6° Semestre 2011.6.872.1D 

CURSO: Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Elaboração de Projetos Industriais 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Ticiana leite costa 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA:  

50h/ 60 aulas  

 

TÓPICO UNID 

(BIM/ 

SEM) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁR

IA (h/a) 

1 1 

 

1 Ambientação; 

(apresentação 

ementa, 

professor, 

aluno); 

Definição de 

projeto; 

Análise de 

mercado: 

 

 

• O que é projeto, sua 

finalidade, importância e 

questões avaliadas em um 

projeto; 

• Análise de mercado; 

• Refletir sobre os objetivos 

da pesquisa de perfil do 

consumidor para área 

agroindustrial escolhida. 

• Entender como elaborar 

um questionário. 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios (escolher tipo 

de indústria e objetivo). 

 

1-(Definição das equipes 

e objetivos da pesquisa 

do perfil do consumidor). 

2 – Tarefa on line 

(Elaboração de 

questionário para 

identificar o perfil do 

consumidor); 

27/05 

a 

03/05/21 

AVI-20  3h  

2 1 2 Análise de 

mercado: 

Análise de 

dados. 

• Análise de mercado: 

Entender como analisar e 

interpretação de dados de 

uma pesquisa de perfil do 

consumidor. 

 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Fórum  

 

1-Aplicação do 

questionário e análises de 

dados. 

03/06 

a 

10/06/21 

AVI-20  3h 

3 1 3 Determinação 

do tamanho e da 

localização do 

projeto. 

• Conhecer critérios de 

escolha da localização de 

uma agroindústria. 

• Compreender que. 

Localização pode 

influenciar positiva ou 

negativamente no 

desempenho da 

agroindústria. 

Vídeo aula  

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem: 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Fórum  

 

1-Determinação da 

localização da 

agroindústria no Google 

Maps. 

2-Descrição da 

localização, segundo os 

critérios apresentados. 

05/06/21 

Sábado letivo 

AVI-20  3h 



4 1 4 Escolha de um 

processo 

industrial: 

Fluxos de 

processamento 

e Layout da 

agroindústria 

• Compreender como os 

fluxos de processamento 

influenciam no 

desenvolvimento do 

Layout (planta baixa) da 

agroindústria. 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Fórum  

 

1-Tarefa on line: 

Elaboração dos 

fluxogramas de 

processamento dos 

produtos a serem 

produzidos pela 

indústria. 

Definição das 

formulações (%insumos) 

para os produtos. 

2-Elaboração da planta 

baixa da agroindústria. 

 

10/06 

a 

17/06/21 

AVI-20  3h 

5 1 5 Infraestrutura 

de um projeto 

agroindustrial/ 

instalações 

industriais e 

equipamentos. 

• Entender como os 

fluxogramas de 

processamento 

influenciam a definição 

dos equipamentos, da 

infraestrutura e das 

instalações de um projeto 

agroindustrial. 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Fórum  

 

1-Tarefa on line: fazer a 

relação dos 

equipamentos e suas 

respectivas instalações 

industrial. 

17/06 

a 

24/06/21 

AVI-20  3h 

6 2 6 Estudo dos 

fornecedores e 

da concorrência 

• Entender a importância de 

se escolher bons 

fornecedores para os 

insumos, necessários para 

a elaboração dos produtos; 

• Conhecer a importância da 

concorrência para o 

desenvolvimento do 

agronegócio 

* Slides narrados  

(Aula assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Vídeos. 

Chat. 

1-Tarefa on line: 

Determinação de 03 

possíveis fornecedores; 

2- Elaboração de check-

list para cada fornecedor. 

3-Escolha o melhor 

fornecedor (quadro 

somatório). 

4-Deteminar 03 possíveis 

concorrentes e relatar os 

seus pontos fortes e 

fracos. 

Estabelecer os pontos 

que podem ser 

melhorados quanto aos 

concorrentes. 

 

22/07 

a 

29/06/21 

AVII-20  3h 



7 2 7 Tratamento de 

resíduos 

agroindustriais. 

 

• Conhecer os principais 

resíduos produzidos a a 

partir de atividades 

agroindustriais diversas; 

• Compreender as. 

Consequências ambientais 

do não tratamento dos 

resíduos de forma 

adequada; 

• Entender as várias formas 

de tratamento de resíduos 

agroindustriais. 

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem: 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line: 

determinar dos resíduos 

agroindustriais 

produzidos pela 

agroindústria escolhida. 

2- Fazer uma proposta de 

tratamento escolhida 

para cada tipo de 

resíduo; 

3- Fazer uma proposta de 

destino para os rejeitos. 

29/07 

a 

05/08/21 

AVII-20  3h 

8 2 8 Introdução à 

análise de 

custos / 

Custos fixos 

Investimentos 

fixos  

 

• Conhecer a importância de 

se ter noções sobre custos, 

para avaliar a viabilidade 

econômica para 

implantação de um projeto 

agroindustrial. 

• Conhecer a diferença entre 

investimentos fixos e 

custos fixos  

• Entender como fazer o 

levantamento de custos 

com bens duráveis; 

• Conhecer a influência dos 

custos fixos mensais no 

preço do produto e saber 

como calculá-lo. 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Exercícios. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line 

Determinação dos 

investimentos fixos 

(custo com bens 

duráveis) da 

Agroindústria escolhida 

2-Determinação dos 

Custos fixos (custos 

mensais) da 

Agroindústria escolhida. 

05/08 

a 

12/08/21 

AVII-20  3h 

9 2 

 

9 Plano de 

produção/ 

matérias diretos 

 

• Conhecer como se 

elabora um plano de 

produção; 

• Conhecer como se 

determina o custo 

com material diretos 

(matéria-prima) e 

como ele influencia 

no preço do produto. 

• Webaula 

(Aula assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Fórum. 

• Chat. 

1-Tarefa on line: 

1-Determinação do plano 

de produção para cada 

produto a ser produzido 

pela agroindústria 

escolhida. 

2-Determinação dos 

custos com matérias-

primas para cada 

produto. 

07/08/21 

Sábado letivo 

AVII-20  3h 

10 2 

 

10 Custo com Mão 

de obra direta  
• Compreender a 

influência dos custos 

com mão de obra no 

preço do produto. 

• (Aula síncrona)  

• Atividades  

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1- Tarefa on line 

Determinação do custo 

com mão de obra. 

12/08 

a 

19/08/21 

AVII-20  3h 



11 2 11 Custo unitário 

de produção 
• Entender como os 

custos com matérias 

primas, mão de obra 

e custos fixos 

compõem o custo 

unitário de produção. 

 

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line: 

Determinação do Custo 

Unitário de Produção, 

para cada produto. 

14/08/21 

Sábado letivo 

AVIII-20  3h 

12 3 

 

12 Cálculo do 

preço de venda 
• Aprender a calcular o 

preço de venda, a 

partir do valor de 

custo unitário de 

produção. 

 

 

 

 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line: 

Determinação do Preço 

de Venda, para cada 

produto. 

19/08 

a 

26/08/21 

AVIII-20  3h 

13 3 

 

13 Planejamento 

de 

comercialização

/ Relação com o 

consumidor/ 

Marketing 

 

• Conhecer as formas de 

relacionamento da indústria 

com o consumidor. 

• Compreender a importância 

da determinação do nome, 

da logomarga, do slogan e 

do jingle como estratégias 

de marketing, para 

divulgação de produtos 

(Aula síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Apostilas online. 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1 – Tarefa on line: 

Elaboração de: 

Nome da agroindústria; 

Logomarca; 

Slogan; 

Jingle. 

 

 

26/08 

a 

02/09/21 

AVIII-10  3h 

14 3 14 Preparação da 

apresentação 

parcial do 

projeto 

agroindustrial: 

Plantão de 

dúvidas 

 

• Associar todos os 

exercícios elaborados, sob 

forma de apresentação de 

slides, para compor o 

Projeto Agroindustrial 

Parcial. 

• Tirar quaisquer dúvidas 

sobre a Elaboração Parcial 

do Projeto Agroindustrial. 

 

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum.  

• Chat. 

1-Elaboração de projeto 

agroindustrial a partir da 

junção de exercícios 

desenvolvidos durante o 

curso. 

02/09 

a 

09/09/21 

  3h 



15 3 

 

15 Preparação da 

apresentação 

parcial do 

projeto 

agroindustrial: 

Plantão de 

dúvidas 

 

• Associar todos os 

exercícios elaborados, sob 

forma de apresentação de 

slides, para compor o 

Projeto Agroindustrial 

Parcial. 

Tirar quaisquer dúvidas 

sobre a Elaboração Parcial 

do Projeto Agroindustrial 

(Aula Assíncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Exercícios. 

• Slides. 

• Vídeos. 

• Fórum. 

• Chat. 

1-Elaboração de projeto 

agroindustrial a partir 

da junção de exercícios 

desenvolvidos durante o 

curso. 

09/09 

a 

16/09/21 

  3h 

16 3 16 Apresentação 

do projeto 

agroindustrial 

• Apresentar de forma   

síncrona, o projeto 

Agroindustrial elaborado a 

partir de das atividades 

parciais. 

Vídeo conferência  

(Atividade síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

Chat. 

1-Apresentaçao dos 

projetos Agroindustriais. 

16/09 

a 

23/09/21 

 AVIII-50 3h 

17  17 Apresentação 

do projeto 

agroindustrial: 

 

• Apresentar de forma   

síncrona, o projeto 

Agroindustrial elaborado a 

partir de das atividades 

parciais. 

Vídeo conferência  

(Atividade síncrona) 

• Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

Chat. 

1-Apresentaçao dos 

projetos Agroindustriais 

 

23/09 

a 

30/09/21 

 AVIII-50 3h 

   Prova Final    04/09/21    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 Pontos 

300/ 

Bimestre 

 As avaliações serão categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

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

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

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

• Avaliação III (AV III): Σ até 100 pontos  
(Apresentação em Slides + apresentação oral) 

Média das Atividades dos Bimestre = (AV I + AV II+AVIII) / 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: 20211.6.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 6º Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR:  47483 - TEC.1019 – Gestão da Qualidade 

PROFESSOR: Luís Gomes de Moura Neto 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 50h/60 aulas 

 

TÓPICO UNIDADE 

(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. Formação de 
grupos para seminários 
 

Conhecer a dinâmica da 
disciplina no período. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

 Não se aplica 19/05/2021  Não se aplica Não se aplica  3h/a 

1 1 2 O que é qualidade? Compreender a 
denominação e aplicação 
da qualidade no dia a dia 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 26/05/2021  Não se aplica Não se aplica 4h/a 

2 2  3 Gestão da qualidade Compreender a gestão da 
qualidade. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 02/06/2021  Não se aplica Não se aplica  4h/a 

3 3  4 Controle de qualidade Conhecer o controle de 
qualidade no dia a dia das 
empresas hoje em dia 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

 Não se aplica 09/06/2021 Não se aplica Não se aplica  3h/a 



4 1, 2 e 3 5 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 1, 2 e 3 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material das 
aulas passadas 

Questionário 16/06/2021 
a 
20/07/2021 

40 Não se aplica 4h/a 

5 4 6 Controle da Qualidade 
Total: conceitos e 
evolução; 

Compreender a evolução 
e todos os conceitos 
sobre a CQT. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 21/07/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

6 4 7 Gestão da Qualidade 
Total: análise de custos da 
qualidade. 

Compreender como 
realizar a análise de 
custos da qualidade. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 28/07/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

7 5 8 Modelos normalizados: 
ISO 9000. 

Conhecer a ISO 9000, e 
sua aplicação. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 04/08/2021 Não se aplica Não se aplica 4h/a 

8 6 9 Outros Modelo 
normalizados:  ISO 14000 

Conhecer a ISO 14000, e 
sua aplicação 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 11/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

9 4, 5 e 6 10 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 4, 5 e 6. 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material das 
aulas passadas 

Questionário 18/08/2021 
a 
01/09/2021 

40 Não se aplica 4h/a 

10 7 11 Ferramentas de Qualidade Conhecer as Boas 
Práticas de Fabricação e 
sua aplicação. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 21/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

11 7 12 Ferramentas de Qualidade Compreender como as 
Boas Práticas de 
Fabricação auxiliam no 
controle de qualidade. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 25/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 



12 8 13 Ferramentas de Qualidade Conhecer a Análise de 
Perigos e Pontos Críticos 
de Controle – APPCC. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 28/08/2021 Não se aplica 100 3h/a 

13 8 14 Ferramentas de Qualidade Compreender como a 
APPCC auxiliam no 
controle de qualidade. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 01/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

14 7 e 8 15 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 7 e 8 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material das 
aulas passadas 

Questionário 04/09/2021 
a  
18/09/2021 

20 Não se aplica 4h/a 

15 9 16 Controle estatístico da 
qualidade 

Conhecer os testes 
estatístico aplicados a 
CQT. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 15/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

16 9 17 Controle estatístico da 
qualidade 

Compreender os testes 
estatístico aplicados à 
CQT. 

Aula síncrona 
ou Slide 
narrado e 
material de 
leitura 

Não se aplica 22/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

17 9 18 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 9 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação. 

Material das 
aulas passadas 

Questionário 29/09/2021 Não se aplica Não se aplica  4h/a 

18 0 19 Prova Final Compreender os 
conteúdos do período 
para aplicar na indústria 
de bebidas 

Todo o 
material do 
período 

Questionário 01/10/2021 
a 
05/10/2021 

100 Não se aplica 0 

 * Planejamento de 1 semestre.  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem nos dois semestres Pontos 200 

Atividades on-line Σ até 100 pontos dos dois semestres  



� Atividades Colaborativas (AC): até 100 pontos 
Nota 1 (N1) = 100 
� Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos   
Nota 2 (N2) = 100 
Média (N1 + N2)/2 
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: 

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 

CURSO: Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Libras 

PROFESSOR(A): Daniele Amanda Costa de Lima 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA:  

33h 

 

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; 

reflexões 

introdutórias 

sobre a Libras 

e a pessoa 

surda 

Apresentar o 

plano 

instrucional da 

disciplina; 

Refletir sobre a 

Libras e a 

pessoa surda. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

20/05/2021 – 

26/05/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

2 1 2 Mitos sobre as 

línguas de 

sinais; 

Refletir sobre os 

mitos acerca 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

27/05/2021 – 

02/06/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

legislação que 

regulamenta a 

Libras;  

das línguas de 

sinais; 

Conhecer a 

legislação que 

regulamenta a 

Libras. 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

3 1 3 Alfabeto 

manual; 

Sinais: 

saudações e 

cotidiano 

escolar 

Conhecer o 

alfabeto manual 

e compreender 

a sua utilização; 

Conhecer os 

sinais relativos 

às saudações e 

ao cotidiano 

escolar e 

compreender a 

sua utilização. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

03/06/2021 – 

09/06/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

4 1 4 Mitos sobre as 

línguas de 

sinais; 

legislação que 

Realizar 

atividade sobre 

o conteúdo em 

foco 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA 

05/06/2021 – 

09/06/2021 

25 pontos Não se aplica 4h 



 

regulamenta a 

Libras;  

utilização de slide e 

textos. 

5 1 5 Conhecer os 

sinais relativos 

ao cotidiano 

escolar e 

compreender a 

sua utilização. 

 

Conhecer os 

sinais relativos 

ao cotidiano 

escolar e 

compreender a 

sua utilização. 

 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

10/06/2021 – 

16/06/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

6 1 6 Sinalização em 

Libras 

Praticar a 

sinalização em 

Libras 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

17/06/2021 – 

18/06/2021 

50 pontos Não se aplica 4h 

7 1 7 Parâmetros 

fonológicos 

Conhecer os 

parâmetros 

fonológicos que 

compõem os 

sinais. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

22/07/2021 – 

28/07/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

utilização de slide e 

textos. 

8 1 8 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. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

29/07/2021 – 

04/08/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

9 1 9 Mitos sobre os 

surdos; 

identidade 

surda e cultura 

surda 

Realizar 

atividade sobre 

o conteúdo em 

foco. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA. 

05/08/2021 – 

11/08/2021 

25 pontos Não se aplica 4h 



 

10 1 10 Mitos sobre os 

surdos; 

identidade 

surda e cultura 

surda 

Continuar 

atividade sobre 

o conteúdo em 

foco. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA. 

09/08/2021 – 

11/08/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

11 1 11 Sinais: 

números e 

calendário 

Conhecer os 

sinais relativos 

aos números e 

ao calendário e 

compreender a 

sua utilização. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

12/08/2021 – 

18/08/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 

12 1 12 Sinais: família 

e profissões 

Conhecer os 

sinais relativos à 

família às 

profissões e 

compreender a 

sua utilização. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

19/08/2021 – 

25/08/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

13 1 13 Sinalização em 

Libras 

Praticar a 

sinalização em 

Libras 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

26/08/2021 – 

01/09/2021 

50 pontos Não se aplica 4h 

14 1 14 Políticas 

públicas:  

Compreender as 

políticas 

públicas 

voltadas às 

pessoas surdas; 

Realizar 

atividade sobre o 

conteúdo em 

foco. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA; 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA. 

02/09/2021 – 

06/09/2021 

20 pontos Não se aplica 4h 

15 1 15 Sinais: 

alimentos 

Conhecer os 

sinais relativos 

ao âmbito dos 

alimentos. 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

Participação na 

aula e no fórum 

do AVA 

09/09/2021 – 

15/09/2021 

Não se aplica Não se aplica 2h 



 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

16 1 16 Compreensão 

da Libras  

Praticar a 

compreensão da 

Libras  

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA 

16/09/2021 – 

19/09/2021 

30 pontos Não se aplica 4h 

- - - Reposições Realizar as 

reposições 

necessárias 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA 

20/09/2021 – 

25/09/2021 

- - 

 

 

- 



 

- - - Provas finais Realizar as 

provas finais 

necessárias 

Webaula, com 

auxílio de dispositivo 

com acesso à 

Internet e com 

câmera, além da 

utilização de slide e 

textos. 

Realização da 

atividade 

proposta no 

AVA 

01/10/2021 – 

05/10/2021 

- - - 

  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

 

A nota da primeira unidade será composta pela soma das notas obtidas a partir das atividades 

propostas nas aulas 04, 06 e 09. 

A nota da segunda unidade será composta pela soma das notas obtidas a partir das atividades 

propostas nas aulas 13, 14 e 16. 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 5º período  

 
PERÍODO: 2021.1 

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 20/05/2021 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 21/05/2021 a 

28/05/2021  

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 27/05/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

 

4 

2  

4 

Classificação e 

caracterização 

dos resíduos 

- Compreender a 

prática sobre 

classificação e 

caracterização 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 28/05/2021 a 

04/06/2021  

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 03/06/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

 

6 

2  

6 

Classificação e 

caracterização 

dos resíduos 

- Compreender a 

prática sobre 

classificação e 

caracterização 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 04/06/2021  

a 11/06/2021  

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 10/06/2021 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 11/06/2021 

a 18/02/2021 

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 17/06/2021 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 18/06/2021 a 

23/07/2021 

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 22/07/2021 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 23/07/2021 a 

30/07/2021 

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 05/08/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

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 06/08/2021 a 

13/08/2021 

10 - 3 aulas 

15 2 15 Recuperação de 

recicláveis 

- Compreender os 

aspectos técnicos 

da recuperação de 

recicláveis 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 12/08/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

16 2 16 Recuperação de 

recicláveis 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos técnicos 

da recuperação de 

recicláveis 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 13/08/2021 a 

23/08/2021 

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 19/08/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

18 2 18 Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos (PNRS) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos legais 

sobre os resíduos 

sólidos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 20/08/2021 a 

27/03/2021 

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 26/08/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

20 2 20 Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos (PNRS) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos legais 

sobre os resíduos 

sólidos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 27/08/2021 a 

03/09/2021 

10 - 3 aulas 

21 2 21 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(reciclagem) 

- Compreender 

quais as 

obrigações das 

indústrias de 

alimentos frente à 

PNRS 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 02/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

22 2 22 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(reciclagem) 

- Compreender 

quais as 

obrigações das 

indústrias de 

alimentos frente à 

PNRS 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 03/09/2021 a 

10/09/2021 

25 - 3 aulas 

23 2 23 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(compostagem) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 09/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

24 2 24 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(compostagem) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 10/09/2021 a 

17/09/2021 

25 - 3 aulas 

25 2 25 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(incineração) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 16/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

26 2 26 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(incineração) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 17/09/2021 a 

24/09/2021 

25 - 3 aulas 

27 2 27 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(biodigestão) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 23/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

28 2 28 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(biodigestão) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 24/09/2021a 

29/09/2021 

25 - 3 aulas 

29 2 29 Disposição final 

(aterro sanitário) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 30/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

30 2 30 Prova final - Fazer a 

avaliação final 

AVA presencial Questionário 01/10/2021a 

05/10/2021 

100 -  

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

OBS: O semestre será dividido em duas notas (cada uma valendo 100) 

200 



Documento assinado eletronicamente por: 

Ciicero Niicaciio do Nasciimento Lopes, REITOR - CD1 - REITORIA, em 28/07/2020 11:15:52. 

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo: 

 
Códigi  o Verificaii      dor:   109536 

Códigi  o de Autenticai    ção:   e029b4732c 

Carga horária do semestre 60 

 
 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Av. João da Mata, 256 - Jaguaribe, JOÃO PESSOA / PB, CEP 58015-020 

http://ifpb.edu.br - (83) 3612-9701 

http://ifpb.edu.br/
http://ifpb.edu.br/


 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 5º período  

 
PERÍODO: 2021.1 

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 20/05/2021 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 21/05/2021 a 

28/05/2021  

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 27/05/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

 

4 

2  

4 

Classificação e 

caracterização 

dos resíduos 

- Compreender a 

prática sobre 

classificação e 

caracterização 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 28/05/2021 a 

04/06/2021  

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 03/06/2021 Não haverá 

pontuação 

- 1 aula 

 

6 

2  

6 

Classificação e 

caracterização 

dos resíduos 

- Compreender a 

prática sobre 

classificação e 

caracterização 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 04/06/2021  

a 11/06/2021  

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 10/06/2021 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 11/06/2021 

a 18/02/2021 

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 17/06/2021 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 18/06/2021 a 

23/07/2021 

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 22/07/2021 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 23/07/2021 a 

30/07/2021 

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 05/08/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

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 06/08/2021 a 

13/08/2021 

10 - 3 aulas 

15 2 15 Recuperação de 

recicláveis 

- Compreender os 

aspectos técnicos 

da recuperação de 

recicláveis 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 12/08/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

16 2 16 Recuperação de 

recicláveis 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos técnicos 

da recuperação de 

recicláveis 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 13/08/2021 a 

23/08/2021 

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 19/08/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

18 2 18 Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos (PNRS) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos legais 

sobre os resíduos 

sólidos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 20/08/2021 a 

27/03/2021 

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 26/08/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

20 2 20 Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos (PNRS) 

- Compreender a 

prática dos 

aspectos legais 

sobre os resíduos 

sólidos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 27/08/2021 a 

03/09/2021 

10 - 3 aulas 

21 2 21 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(reciclagem) 

- Compreender 

quais as 

obrigações das 

indústrias de 

alimentos frente à 

PNRS 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 02/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

22 2 22 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(reciclagem) 

- Compreender 

quais as 

obrigações das 

indústrias de 

alimentos frente à 

PNRS 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 03/09/2021 a 

10/09/2021 

25 - 3 aulas 

23 2 23 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(compostagem) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 09/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

24 2 24 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(compostagem) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 10/09/2021 a 

17/09/2021 

25 - 3 aulas 

25 2 25 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(incineração) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 16/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

26 2 26 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(incineração) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 17/09/2021 a 

24/09/2021 

25 - 3 aulas 

27 2 27 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(biodigestão) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 23/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

28 2 28 Tratamento de 

resíduos sólidos 

(biodigestão) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

AVA 

presencial/Livro 

Questionário 24/09/2021a 

29/09/2021 

25 - 3 aulas 

29 2 29 Disposição final 

(aterro sanitário) 

- Compreender os 

processos de 

tratamento de 

resíduos 

Google meet (aula 

síncrona) 

Não se aplica 30/09/2021 Não haverá 

pontuação 

- 2 aulas 

30 2 30 Prova final - Fazer a 

avaliação final 

AVA presencial Questionário 01/10/2021a 

05/10/2021 

100 -  

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

OBS: O semestre será dividido em duas notas (cada uma valendo 100) 

200 



Documento assinado eletronicamente por: 

Ciicero Niicaciio do Nasciimento Lopes, REITOR - CD1 - REITORIA, em 28/07/2020 11:15:52. 

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo: 

 
Códigi  o Verificaii      dor:   109536 

Códigi  o de Autenticai    ção:   e029b4732c 

Carga horária do semestre 60 

 
 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Av. João da Mata, 256 - Jaguaribe, JOÃO PESSOA / PB, CEP 58015-020 

http://ifpb.edu.br - (83) 3612-9701 

http://ifpb.edu.br/
http://ifpb.edu.br/

