
 
 
 
 

 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
TURMA: 3º PERÍODO - MANHÃ 

CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE GERAL 

PROFESSOR: MARCILIO CARNEIRO DIAS 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 80h/a 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL / 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA / 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA  

h/a 

1 I 1 a 5 

Recepção 
dos 

Discentes. 
Apresenta

ção 
da 

disciplina 
a partir da 
continuida

de das 
AENP’s. 
Introduçã

o à 
contabilid

ade: 
Conceitos, 
Objetivo, 
finalidade, 
Objeto de 

estudo, 
Usuários e 
Campo de 
Aplicação. 

Realizar um 
momento, junto 
aos discentes, 
de recepção e 
socialização 
referente às 

AENPs, 
destacando os 

principais 
pontos que 

serão abordados 
na disciplina. 
Promover o 

conhecimento 
dos aspectos 

introdutórios da 
contabilidade. 

 
 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

 13/07/2021 – 
17/07/2021   5 



 
 
 
 

 

 

2 I 6 a 10 

Continuid
ade 

aspectos 
introdutóri

os. 
Técnicas 
contábeis, 
usuários, 
campo de 
aplicação, 
entidades 
econômic

o 
administra

tivas 

Promover o 
conhecimento 
dos aspectos 

introdutórios da 
contabilidade 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

 19/07/2021 – 
24/07/2021   5 

3 I 11 a 15 

Patrimôn

io: 
Conceito. 
Aspectos 

qualitativo
s e 

quantitativ
os. 

Represent
ação 

Gráfica. 
Equação 
Patrimoni

al. 
Composiç
ão: Bens, 
Direitos e 
Obrigaçõe

s. 
Algumas 
contas.  

Promover a 
compreensão 

dos graduandos 
no que se refere 
ao Patrimônio 

de uma 
entidade e os 

elementos que 
o compõem 

bem como suas 
variações com 

movimentações 
gráfico a 
gráfico. 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube)  26/07/2021 – 

31/07/2021   5 



 
 
 
 

 

 

4 I 16 a 20 

Formação 
de 

patrimôni
o, gráfico 
a gráfico. 
Origens e 
aplicações 

de 
recursos. 

 

Compreender 
as variações 

com 
movimentações 

gráfico a 
gráfico. Os 

elementos que 
compõem o 
Patrimônio 

(Ativo, Passivo 
e Patrimônio 

Líquido).  

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

Atividade com 
nota 

02/08/2021 – 
07/08/2021 

 
50 

 
 5 

5 

 
I 
 

21 a 25 

Formação 
de 

patrimôni
o, gráfico 
a gráfico e  
Situações 
líquidas 

patrimoni
ais 

Formação 
do 

Patrimôni
o e 

estrutura 
básica do 
Balanço 

Patrimoni
al. 

Compreender 
as variações 

com 
movimentações 

gráfico a 
gráfico. Os 

elementos que 
compõem o 
Patrimônio 

(Ativo, Passivo 
e Patrimônio 

Líquido). 
Identificar as 

Situações 
Líquidas 

Patrimoniais 
possíveis a 
partir do 
Balanço 

Patrimonial 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube)  09/08/2021 – 

14/08/2021   5 

6 

 
I 
 

26 a 30 

Balanço 

Patrimon

ial a 

partir da 

Lei 

Conhecer a 
estrutura do 

Balanço 
Patrimonial a 

partir da 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 

Atividade com 
nota - formulário 

09/08/2021 – 
14/08/2021 50  5 



 
 
 
 

 

 
6404/76. 

Contas: 

Conceito. 
Classifica
ção das 
contas. 
Função 

das 
contas.  

Noções de 
débito e 
crédito – 

funcionam
ento das 
contas. 

Plano de 
Contas. 

Código da 
conta e 

grau das 
contas. 

estrutura legal 
disposta na lei 
6404/76 e as 

situações 
líquidas do 
patrimônio 
possíveis. 

Compreender 
aspectos 

principais 
relacionados às 

contas 
contábeis. 

 
 

Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

7 II 31 a 35 

Escritura

ção: Atos 
e fatos 

contábeis. 
Elementos 
Essenciais 

para o 
lançament
o contábil. 
Lançamen

tos 
contábeis,  

 
Entender o 

mecanismo da 
formação 

patrimonial, por 
meio do 

registro dos 
fatos 

administrativos, 
tais como: 

constituição de 
capital, 

operações de 
aquisições de 

ativos 
circulantes e 

 
 
 
 
 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

 

 
 

16/08/2021 – 
21/08/2021 

  5 



 
 
 
 

 

 
não circulantes, 

geração de 
obrigações com 

terceiros e 
demais 

operações 
empresariais. 

8 II 36 a 40 

Escritura

ção: Atos 
e fatos 

contábeis. 
Elementos 
Essenciais 

para o 
lançament
o contábil. 
Lançamen

tos 
contábeis,  

 
Entender o 

mecanismo da 
formação 

patrimonial, por 
meio do 

registro dos 
fatos 

administrativos, 
tais como: 

constituição de 
capital, 

operações de 
aquisições de 

ativos 
circulantes e 

não circulantes, 
geração de 

obrigações com 
terceiros e 

demais 
operações 

empresariais. 

 
 
 
 
 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

 

 
 
 
 
 

16/08/2021 – 
21/08/2021 

  5 

9 II 41 a 45 

 

Escritura

ção: 

Lançamen
tos 

contábeis, 
razonete, 

Entender o 
mecanismo da 

formação 
patrimonial, por 

meio do 
registro dos 

fatos 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  5 



 
 
 
 

 

 
balancete 

de 
verificaçã

o, 
apuração 

de 
resultado 

do 
exercício 

e 
fechament

o do 
Balanço – 

Ciclo 1 
 

administrativos, 
tais como: 

constituição de 
capital, 

operações de 
aquisições de 

ativos 
circulantes e 

não circulantes, 
geração de 

obrigações com 
terceiros e 

demais 
operações 

empresariais. 
Entender a 

construção dos 
razonete, 

balancete de 
verificação, 
Apuração do 
Resultado do 
Exercício e 

fechamento do 
BP. 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

23/08/2021 – 
28/08/2021 

10 II 46 a 50 

 

Escritura

ção: 

Lançamen
tos 

contábeis, 
razonete, 
balancete 

de 
verificaçã

o, 
apuração 

Entender o 
mecanismo da 

formação 
patrimonial, por 

meio do 
registro dos 

fatos 
administrativos, 

tais como: 
constituição de 

capital, 
operações de 

 
 
 
 
 
 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 

 

23/08/2021 – 
28/08/2021 

  5 



 
 
 
 

 

 
de 

resultado 
do 

exercício 
e 

fechament
o do 

Balanço – 
Ciclo 1 

 

aquisições de 
ativos 

circulantes e 
não circulantes, 

geração de 
obrigações com 

terceiros e 
demais 

operações 
empresariais. 
Entender a 

construção dos 
razonete, 

balancete de 
verificação, 
Apuração do 
Resultado do 
Exercício e 

fechamento do 
BP. 

google (planilhas, 
docs, forms, dentre 

outros) e 
Videoaulas 

(meet/youtube) 

11 II 51 a 55 

 

Escritura

ção: 

Lançamen
tos 

contábeis, 
razonete, 
balancete 

de 
verificaçã

o, 
apuração 

de 
resultado 

do 
exercício 

e 

Entender o 
mecanismo da 

formação 
patrimonial, por 

meio do 
registro dos 

fatos 
administrativos, 

tais como: 
constituição de 

capital, 
operações de 
aquisições de 

ativos 
circulantes e 

não circulantes, 
geração de 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

Atividade com 
nota - formulário 

30/08/2021 – 
04/09/2021 

50  5 



 
 
 
 

 

 
fechament

o do 
Balanço – 

Ciclo 1 
 

obrigações com 
terceiros e 

demais 
operações 

empresariais. 
Entender a 

construção dos 
razonete, 

balancete de 
verificação, 
Apuração do 
Resultado do 
Exercício e 

fechamento do 
BP. 

12 II 56 a 60 

 

Escritura

ção: 

Lançamen
tos 

contábeis, 
razonete, 
balancete 

de 
verificaçã

o, 
apuração 

de 
resultado 

do 
exercício 

e 
fechament

o do 
Balanço – 

Ciclo 2 
 

Entender o 
mecanismo da 

formação 
patrimonial, por 

meio do 
registro dos 

fatos 
administrativos, 

tais como: 
constituição de 

capital, 
operações de 
aquisições de 

ativos 
circulantes e 

não circulantes, 
geração de 

obrigações com 
terceiros e 

demais 
operações 

empresariais. 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube)  30/08/2021 – 

04/09/2021   5 



 
 
 
 

 

 
Entender a 

construção dos 
razonete, 

balancete de 
verificação, 
Apuração do 
Resultado do 
Exercício e 

fechamento do 
BP. 

13 II 61 a 65 

 

Escritura

ção: 

Lançamen
tos 

contábeis, 
razonete, 
balancete 

de 
verificaçã

o, 
apuração 

de 
resultado 

do 
exercício 

e 
fechament

o do 
Balanço – 

Ciclo 2 
 

Entender o 
mecanismo da 

formação 
patrimonial, por 

meio do 
registro dos 

fatos 
administrativos, 

tais como: 
constituição de 

capital, 
operações de 
aquisições de 

ativos 
circulantes e 

não circulantes, 
geração de 

obrigações com 
terceiros e 

demais 
operações 

empresariais. 
Entender a 

construção dos 
razonete, 

balancete de 
verificação, 

 
 
 
 
 
 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

Atividade com 
nota - formulário 

06/09/2021 – 
11/09/2021 50  5 



 
 
 
 

 

 
Apuração do 
Resultado do 
Exercício e 

fechamento do 
BP. 

14 III 66 a 70 
Temas 

diversific

ados 

Conhecer temas 
diversos 

relevantes para 
a rotina 

contábil de uma 
entidade 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

 
 

13/09/2021 – 
18/09/2021 

  5 

15 III 71 a 75 
Temas 

diversific

ados 

Conhecer temas 
diversos 

relevantes para 
a rotina 

contábil de uma 
entidade 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Videoaulas 
(meet/youtube) 

 
Trabalho em 

grupo – Produção 
de vídeo 

20/09/2021 – 
25/09/2021 

60  5 

16 III 75 a 80 
Temas 

diversific

ados 

Conhecer temas 
diversos 

relevantes para 
a rotina 

contábil de uma 
entidade 

Uso de computador 
ou smartphone. 

Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

(Google Class 
Room); recursos da 
google (planilhas, 

docs, forms, dentre 
outros) e 

Trabalho em 
grupo – 

Respostas aos 
formulários sobre 

os temas 
diversificados 
com base nas 
produções. 

27/09/2021 – 
02/10/2021 

40  5 



 
 
 
 

 

 
Videoaulas 

(meet/youtube). 

 Exames Finais 04/10/2021 – 
06/10/2021    

FONTE DO MODELO DE PLANO INSTRUCIONAL:  RESOLUÇÃO 29/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB 

Obs.: Considerando que o calendário acadêmico não indica período de reposição, apenas a semana de avaliações finais no final do semestre, a Subcomissão das AENP’s do CSBA recomenda 
que as disciplinas sejam planejadas e estruturadas considerando ao menos um momento, ao longo do semestre letivo (13/07 – 02/10/21), para possíveis atividades de reposição. 

 

 

Descrição de pontuação das atividades de avaliação 

Unidade do 

semestre 

avaliada 

Pontuação das atividades colaborativas e individuais previstas para a 

unidade realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontuação 

U1 Atividade com nota - formulário 50 

U1 Atividade com nota - formulário 50 

U2 Atividade com nota - formulário 50 

U2 Atividade com nota - formulário 50 

U3 Produção de materiais com temas diversificados 60 



 
 
 
 

 

 

U3 Resposta aos questionários sobre os temas diversificados 40 

TOTAL DAS AVALIAÇÕES 300 PONTOS 

Média Semestral (MS) = 100 pontos Média Semestral (MS) = Total de Pontos/3 

AVALIAÇÃO 
FINAL  Conjunto que envolve o semestre (em Questionário) 100  PONTOS 

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL DA DISCIPLINA 

A média final das disciplinas será obtida através da seguinte 
expressão:  

𝑀𝐹 =
6.𝑀𝑆 + 4.𝐴𝐹

10
 

                                                                
MF = Média Final  
MS = Média Semestral 
AF = Avaliação Final 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
TURMA: 3º Semestre - Matutino 

CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS 

PROFESSOR: Me. José Ozildo dos Santos 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 80h/a 

 

TÓP

ICO 

UNI

DAD

E 

AULA TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS DIDÁTICO 

- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORAT

IVA / 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁR

IA  

h/a 

1 U1 1-5 
Introdução à moderna 

gestão de pessoas 
 

- Definir a Gestão de Pessoas e suas características 
fundamentais. 
- Descrever o contexto no qual funciona a Gestão 
de Pessoas. 
- Entender os objetivos da moderna Gestão de 
Pessoas.  

Aula síncrona 
15/07 Qui. 10:40 

Slides e textos 
complementares 

Fórum não avaliativo 
“O que é Gestão de 

Pessoas?” 

13/07/2021 – 
17/07/2021 - - 5 

2 U1 6-10 

Subsistemas de RH: 
Estruturação do órgão 

de RH 
 

 - Apresentar os Subsistemas de RH 
- Descrever a estruturação do órgão de RH 
- Entender os objetivos do órgão de RH 

Aula síncrona 
16/07 Sex. 8:15 

Slides e vídeos  
 13/07/2021 – 

17/07/2021 - - 5 

3 U1 11-15 
Planejamento 

estratégico de Gestão 
de Pessoas 

- Conhecer os conceitos e tipos de planejamento 
estratégico de gestão de pessoas. 
- Compreender os diversos modos de planejamento 
de RH.  

Aula síncrona 
22/07 Qui. 10:40 

Aula síncrona 
Slides, vídeos e textos 

complementares 

Fórum não avaliativo 
“Porque planejar a 

Gestão de Pessoas?” 

19/07/2021 – 
24/07/2021 - - 5 

4 U1 16-20 
Fatores que intervêm 
no planejamento de 

RH 

- Identificar os fatores que intervém no 
planejamento de RH. 
- Definir os índices de absenteísmo e de 
rotatividade de pessoas. 

Aula síncrona 
23/07 Sex. 8:15 

Slides e vídeos 

U1-Atividade 1: 

Questionário múltipla 
escolha 

19/07/2021 – 
24/07/2021 - 50 5 

5 U1 21-25 Recrutamento de 
pessoas  

- Definir o conceito de recrutamento de pessoas.  
- Conhecer as modalidades de recrutamento interno 
e externo.  
- Descrever as técnicas de recrutamento externo.  
- Avaliar os resultados do recrutamento. 

Aula síncrona 
29/07 Qui. 10:40 

Slides e vídeos  

U1-Atividade 2: 

Questionário múltipla 
escolha 

26/07/2021 – 
31/07/2021 50 - 5 

6 U1 26-30 Seleção de pessoas  

- Definir o processo seletivo e suas características.  
- Descrever as diferentes técnicas de seleção.  
- Entender as tendências que estão ocorrendo no 
processo seletivo.  

Aula síncrona 
30/07 Sex. 8:15 

Slides e vídeos 

Fórum não avaliativo 
Terça um 

comentário sobre 
um dos tipos de 

26/07/2021 – 
31/07/2021 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

5 



 
 

 
 

 

 
seleção 

7 U2 31-35 Orientação de pessoas 

- Compreender os processos de aplicação de 
pessoas na organização 
- Descrever a cultura organizacional e seus 
diferentes níveis.  
- Compreender os processos de socialização 
organizacional. 

Aula síncrona 
05/08 Qui. 10:40 

Slides e vídeos curtos. 

Fórum (sem nota) 
 “Qual a importância 
da interação dentro 

do contexto 
organizacional?” 

02/08/2021 – 
07/08/2021 

 
- 

 
- 

5 

8 U2 36-40 Avaliação de 
desempenho 

- Definir o conceito de avaliação do desempenho e 
suas potencialidades. 
- Mostrar os diversos métodos de avaliação do 
desempenho. 
- Indicar as tendências no processo de avaliar o 
desempenho das pessoas. 

Aula síncrona 
06/08 Sex. 8:15 

Slides, vídeos e textos 
complementares 

U2-Atividade 1: 

Mapa Mental 
02/08/2021 – 
07/08/2021 

 
 
- 

 
 

50 5 

9 U2 41-45 Recompensando 
pessoas: Remuneração 

 - Definir as recompensas oferecidas aos parceiros 
da organização. 
- Definir o conceito de remuneração 
- Descrever os componentes da remuneração total.  
- Definir os tipos de remuneração variável e 
flexível. 

Aula síncrona 
12/08 Qui. 10:40 

Slides e vídeos. 

Fórum (sem nota) 
“Faça a distinção 

entre salário e 
remuneração” 

 
09/08/2021 – 
14/08/2021 - - 5 

10 U2 46-50 
Recompensando 

pessoas: Programas de 
Incentivos 

- Definir os mais recentes métodos de remuneração.  
- Elaborar o plano de bonificação anual.  
- Desenhar a distribuição de ações da empresa aos 
colaboradores  
- Mostrar a importância da participação dos 
colaboradores nos resultados alcançados. 

Aula síncrona 
19/08 Qui. 10:40 

Slides, vídeos e textos 
complementares 

U2-Atividade 2: 

Questionário múltipla 
escolha 

 
 

16/08/2021 – 
21/08/2021 50 - 5 

11 U2 51-55 
Recompensando 

pessoas: Benefícios e 
Serviços 

- Definir o conceito de benefícios sociais como 
remuneração indireta. 
- Explicar por que as organizações oferecem 
benefícios aos seus funcionários.  
- Descrever os tipos de benefícios sociais 
oferecidos pelas organizações.  
- Desenhar e explicar como administrar um plano 
de benefícios sociais. 

Aula síncrona 
26/08 Qui. 10:40 

Slides e vídeos.  

Organização das 
Equipes de Trabalho 
(seleção dos temas) 

 
23/08/2021 – 
28/08/2021 

- - 5 

12 U3 56-60 Desenvolvendo 
Pessoas: Treinamento 

- Definir o conceito de treinamento e 
desenvolvimento de pessoas. 
- Descrever os tipos de mudanças provocadas pelo 
treinamento. 
- Definir o processo de treinamento e suas 
principais etapas. 
- Descrever como se faz o diagnóstico das 
necessidades de treinamento. 
- Definir como se faz a programação de 
treinamento. 

Aula síncrona 
02/09 Qui. 10:40 

Slides e Textos 
 

Trabalho em Equipe 
Etapa 1  

Definição do 
problema 

30/08/2021 – 
04/09/2021 - - 5 

13 U3 61-65 
Desenvolvimento de 

Pessoas e de 
organizações 

- Definir as necessidades de mudanças pessoais e 
organizacionais. 
- Descrever as etapas da mudança organizacional.  

Aula síncrona 
09/09 Qui. 10:40 

Slides e vídeos. 

Trabalho em Equipe 
Etapa 2 

Apresentação de 

06/09/2021 – 
11/09/2021 - - 5 



 
 

 
 

 

 
- Descrever as técnicas de desenvolvimento 
organizacional. 

Soluções  

14 U3 66-70 Relações com os 
empregados 

- Definir os estilos de administração que moldam a 
Gestão de Pessoas. 
- Descrever as relações da organização com os 
empregados. 
- Compreender os mecanismos adotados para 
manter a disciplina. 
- Explicar a administração de conflitos nas 
organizações 

Aula síncrona 
16/09 Qui. 10:40 Slides e 

vídeos. 

Fórum (sem nota)  
Como deve ser a 
comunicação no 

contexto de 
trabalho? 

 
13/09/2021 – 
18/09/2021 

- - 5 

15 U3 71-75 Higiene e segurança 
no trabalho 

- Compreender a importância da higiene e 
segurança do trabalho.  
- Explicar a responsabilidade de linha e a função de 
staff na higiene e segurança do trabalho. 
- Explicar os principais aspectos da saude 
ocupacional. 

Aula síncrona 
23/09 Qui. 10:40 

Apresentação dos trabalhos  

U3-Atividade 1: 

Etapa Final 
PROTÓTIPO e 

Apresentação oral 

 
 

20/09/2021 – 
25/09/2021 - 100 5 

16 U3 76-80 Qualidade de vida no 
trabalho 

- Compreender as causas e consequências dos 
acidentes de trabalho. 
- Definir as características de um programa de 
QVT. 

Aula síncrona 
30/09 Qui. 10:40 

Slides e vídeos. 
- 

 
27/09/2021 – 
02/10/2021 - - 5 

 Exames Finais 04/10/2021 – 
06/10/2021    

FONTE DO MODELO DE PLANO INSTRUCIONAL: RESOLUÇÃO 29/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB 

Obs.: Considerando que o calendário acadêmico não indica período de reposição, apenas a semana de avaliações finais no final do semestre, a Subcomissão das AENP’s do CSBA 
recomenda que as disciplinas sejam planejadas e estruturadas considerando ao menos um momento, ao longo do semestre letivo (13/07 – 02/10/21), para possíveis atividades de reposição. 

Descrição de pontuação das atividades de avaliação 

Unidade do 

semestre avaliada 
Pontuação das atividades colaborativas e individuais previstas para a unidade 

realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontuação 

U1 Atividade Colaborativa: Mapa Mental 
Atividade Individual: Questionário múltipla escolha  

50 
50 

U2 Atividade Colaborativa (em duplas): Portfólio sobre Benefícios  
Atividade Individual: Questionário múltipla escolha  

50 
50 

U3 Atividade Colaborativa: Criação de um Portfólio contemplando a ARH de uma 
empresa 100 

TOTAL DAS AVALIAÇÕES 300 PONTOS 



 
 

 
 

 

 
Média Semestral (MS) =  Total de Pontos/3              300/3 

AVALIAÇÃO 
FINAL  Lista de Exercícios Individual (múltipla escolha) ou Estudo de Caso 100 PONTOS 

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL DA DISCIPLINA 

A média final das disciplinas será obtida 
através da seguinte expressão:  

   
         

  
 

                                                                
MF = Média Final  
MS = Média Semestral 
AF = Avaliação Final 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA:  3º Semestre – Manhã 

CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR: Economia Brasileira 

PROFESSOR: Patricia Soares de Araújo Carvalho 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 60h/a 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL / 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA / 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

h/a 

1 I 01 a 
05 

Acolhimento.  
 

Apresentação 
Professor/Tur
ma, Conteúdo 

e Plano 
Instrucional. 

 
Exposição da 
programação 
e formato das 

atividades 
avaliativas 
para a 1ª 
Unidade 

Ambientar os 
alunos ao 
ambiente 
virtual de 

aprendizagem; 
 

Explicar como 
a disciplina 

funcionará no 
sistema de 

AENP para o 
semestre 

2021.1 e como 
será o processo 

avaliativo 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 14/07/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 

- Nesta primeira 
semana NÃO 

haverá atividade 
avaliativa. 

 
- Para o primeiro 
ciclo avaliativo 

serão 
desenvolvidas 
duas atividades 

avaliativas. 

13/07/2021 – 
17/07/2021 - - 5 

2 I 06 a 
10 

Abordagem 
histórica da 
economia 

brasileira: os 
ciclos 

econômicos 

Estudar a 
economia 

colonial e os 
ciclos 

econômicos do 
açúcar e do 

ouro 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 21/07/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Estudos por 
material 

- Nesta semana 
NÃO haverá 

atividade 
avaliativa. 

 

19/07/2021 – 
24/07/2021 - - 5 



 
 
 
 

 

 
bibliográfico, 
slides e vídeos. 

3 I 11 a 
15 

Abordagem 
histórica da 
economia 

brasileira: os 
ciclos 

econômicos 
(continuação) 

Discutir sobre o 
ciclo 

econômico do 
café 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 28/07/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Estudos por 
material 
bibliográfico, 
slides e vídeos. 

- Nesta semana 
NÃO haverá 

atividade 
avaliativa. 

26/07/2021 – 
31/07/2021 - - 5 

4 I 16 a 
20 

Processo de 
Substituição 

de 
Importações: 
a década de 

30 e o 
deslocamento 

do centro 
dinâmico 

 
 

Estudar sobre a 
crise de 1930 e 

o avanço da 
indústria 
brasileira 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 04/08/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Estudos por 
material 
bibliográfico, 
slides e vídeos. 
- Resolução de 
exercícios para 
avaliação. 

- 1ª Atividade da 
primeira unidade: 
Formulário sobre 

os ciclos 
econômicos 

(Tópicos I, II, III 
e IV) - prazo final 
para a realização 
desta atividade: 

06/08/2021. 

02/08/2021 – 
07/08/2021 50 - 5 

5 I 21 a 
25 

Processo de 
Substituição 

de 
Importações 

(continuação) 
 
 

Estudar sobre 
os anos 1950, o 

Governo de 
Getúlio Vargas 
e o desafio da 

industrial 
pesada 

 
 
 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 11/08/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Estudos por 
material 

- Nesta semana 
NÃO haverá 

atividade 
avaliativa. 

 

09/08/2021 – 
14/08/2021 - - 5 



 
 
 
 

 

 
bibliográfico, 
slides e vídeos. 

6 I 26 a 
30 

Planejamento 
estatal e 

consolidação 
do PSI  

Analisar o 
Plano de Metas 

do governo 
Juscelino 

Kubitschek 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 18/08/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Estudos por 
material 
bibliográfico e 
vídeos. 

- Nesta semana 
NÃO haverá 

atividade 
avaliativa. 

16/08/2021 – 
21/08/2021 - - 5 

7 I 31 a 
35 

Crise dos 
anos 62-67 e 
os projetos 
econômicos 

dos governos 
militares 

Estudar os 
governos 

militares, o 
Pano de Ação 
Econômica do 

governo 
(PAEG), as 

bases do 
Milagre 

econômico e o 
II Plano 

Nacional de 
Desenvolvimen

to 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 25/08/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Estudos por 
material 
bibliográfico e 
vídeos. 

- 2ª Atividade da 
primeira unidade: 
Formulário sobre 

os conteúdos 
estudados nos 

Tópicos V, VI e 
VII - prazo final 
para a realização 
desta atividade: 

27/08/2021. 

23/08/2021 – 
28/08/2021 50 - 5 

8 II 36 a 
40 

Feedback dos 
resultados da 
1ª Unidade. 
 
Exposição da 
programação 
e formato das 
atividades 
avaliativas 

Apresentar o 
calendário e o 
formato das 

atividades para 
a 2ª Unidade. 

 
Discutir o 

assunto que 
será 

apresentado no  

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 01/09/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Feedback e 
interação com os 
discentes (na aula 

- Nesta semana 
NÃO haverá 

atividade 
avaliativa. 

 
- Para o segundo 
ciclo avaliativo 

serão 
desenvolvidas 

avaliações 

30/08/2021 – 
04/09/2021 - - 5 



 
 
 
 

 

 
para a 2ª 
Unidade 

síncrona) sobre as 
atividades 
realizadas no 
primeiro ciclo 
avaliativo. 

contínuas em 
grupo. 

9 II 41 a 
45 

Anos 1980: 
crise e 

inflação 

Estudar os 
motivos que 
causaram os 
processos 

inflacionários 
na década de 

1980 e os 
planos 

econômicos 
elaborados para 

combate-lo. 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 08/09/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Estudos por 
material 
bibliográfico e 
vídeos. 
 
- Produção de 
textos, com base 
nas experiências de 
leitura de artigos, 
textos jornalísticos 
e vídeos. 
 
- Feedback e 
interação com os 
discentes (na aula 
síncrona) sobre a 1ª 
atividade da 
Unidade II. 

1ª Atividade da 
segunda unidade: 
“Seminário” com 
criação e deposito 
no AVA de 
materiais (slides 
ou mapa mental 
comentados em 
vídeos). 
 
 
- Prazo final para 
postagem da 
atividade: 
06/09/2021. 

06/09/2021 – 
11/09/2021 50 - 5 

10 II 46 a 
50 

Preparação da 
2ª Atividade 

avaliativa 
para a 

Unidade II 

Orientar, 
responder as 
inquietações 
dos grupos e 
redirecionar 

esforços para a 
realização da 2ª 

Atividade 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 15/09/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 

- Nesta semana 
NÃO haverá 

atividade 
avaliativa. 

13/09/2021 – 
18/09/2021 - - 5 



 
 
 
 

 

 
avaliativa para 
a Unidade II.  

- Estudos por 
material 
bibliográfico e 
vídeos. 
 
- Exposição dos 
grupos acerca dos 
trabalhos 
desenvolvidos 
(oportunidades, 
dificuldades e 
limitações) 

11 II 51 a 
55 

Anos 1990: 
abertura 

comercial 
 

Economia 
brasileira no 

período 
recente 

Estudar a 
abertura 

comercial na 
década de 1990 

e os motivos 
que levaram ao 

sucesso do 
Plano Real. 

 
Conhecer as 

políticas 
econômicas dos 

Governos 
Fernando 
Henrique 
Cardoso 

 
Conhecer as 

políticas 
econômicas dos 
Governos Lula 

e Dilma 
Rousseff. 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 22/09/2021, das 
08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Estudos por 
material 
bibliográfico e 
vídeos. 
 
- Produção de 
textos, com base 
nas experiências de 
leitura de artigos, 
textos jornalísticos 
e vídeos. 

2ª Atividade da 
segunda unidade: 
“Seminário” com 
criação e deposito 
no AVA de 
materiais (slides 
ou mapa mental 
comentados em 
vídeos). 

 
- Prazo final para 

postagem da 
atividade: 

20/09/2021. 

20/09/2021 – 
25/09/2021 50 - 5 

12 I e II 56 a 
60 

Encerramento 
da disciplina. 

Avaliar a 
aprendizagem 
absorvida não 

- Realização de 
Encontro síncrono, 
dia 29/09/2021, das 

Atividade 
individual para 

repor o conteúdo 

27/09/2021 – 
02/09/2021 

Pontuação da 
atividade que não 

foi realizada 
- 5 



 
 
 
 

 

 
Discussão de 
temas atuais 
 
Feedback dos 
resultados da 
2ª Unidade. 

 
Reposições 

realizada pelo 
discente no 
calendário 
proposto. 

08h - 09h, com 
interação virtual e 
em chat. 
 
- Reposição da 
atividade que não 
foi realizada, 
conforme 
Regimento 
Didático do IFPB. 

abordado na 
atividade que o 

discente não 
realizou. 

Prazo para 
realização da 
atividade: das 
08h até 20h do 
dia 30/09/2021. 

 Exames Finais 

Atividade 
individual 

abordado todo o 
conteúdo 

programático 
estudado. 
- Data da 

realização: 
04/10/2021 

04/10/2021    

FONTE DO MODELO DE PLANO INSTRUCIONAL:  RESOLUÇÃO 29/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB 
Obs.: Considerando que o calendário acadêmico não indica período de reposição, apenas a semana de avaliações finais no final do semestre, a Subcomissão das AENP’s do CSBA recomenda 
que as disciplinas sejam planejadas e estruturadas considerando ao menos um momento, ao longo do semestre letivo (13/07 – 02/10/21), para possíveis atividades de reposição. 
 

Descrição de pontuação das atividades de avaliação 

Unidade do semestre 

avaliada 

Pontuação das atividades colaborativas e 

individuais previstas para a unidade realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Pontuação 

I 
Atividade Individual: questionários 50 

Atividade Individual: questionários 50 

II 
Atividade Colaborativa: Trabalho em Grupo – 
criação e deposito no AVA de materiais sobre conteúdo 
estudado (vídeos ou slides ou mapa mental comentados) 

50 



 
 
 
 

 

 
Atividade Colaborativa: Trabalho em Grupo – 
criação e deposito no AVA de materiais sobre conteúdo 
estudado (vídeos ou slides ou mapa mental comentados) 

50 

TOTAL DAS AVALIAÇÕES 200 PONTOS 

Média Semestral (MS) =  Total de Pontos/2 

AVALIAÇÃO FINAL  Questionário Individual 100 

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL DA DISCIPLINA 

A média final das disciplinas será obtida através da seguinte expressão:  

MF =
6.MS + 4.AF

10
 

                                                                
MF = Média Final 
MS = Média Semestral 
AF = Avaliação Final 

 



 
 
 
 

 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
TURMA:  3° PERÍODO – MANHÃ   

CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR: ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

PROFESSOR: ANNA CAROLINA C. CARNEIRO DA CUNHA 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 60h/a 

 

TÓPICO 
UNIDA

DE 
AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL / 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA / 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA  

h/a 

1 I 1-5 

► Apresentação da 
proposta de trabalho 
da disciplina e da sala 
de aula virtual 
► Introdução à 
Administração 
Estratégica 

► Entender a 
estrutura da disciplina 
no AVA e seu 
funcionamento 
►Discutir sobre as 
origens da estratégia 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Interação em chat 
►Vídeos 
►Slides em pdf 

 
13/07/2021 

– 
17/07/2021 

  5 

2 I 6-10 

►Introdução à 
Administração 
Estratégica 
► Níveis de 
estratégia 
► O processo de 
desenvolvimento da 
estratégia 

►Conhecer os 
conceitos 
fundamentais da 
estratégia 
►Compreender 
como as prioridades 
estratégicas se dão 
em cada nível 
►Entender o 
processo de definição 
da estratégia 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 
►Vídeos 
►Slides em pdf 

Elaboração de 
resumo 

19/07/2021 
– 

24/07/2021 
20 pontos  5 

3 I 11-15 

► O processo de 
desenvolvimento da 
Estratégia: os cinco 
Ps 
► O propósito 
estratégico 

►Estudar sobre as 
múltiplas definições 
da estratégia 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 

 
26/07/2021 

– 
31/07/2021 

  5 



 
 
 
 

 

 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 
►Vídeos 
►Slides em pdf 

4 I 16-20 

► O propósito 
estratégico 
►RSC e 
Stakeholders 
►Missão e Visão 

►Discutir sobre os 
stakeholders e 
questões éticas da 
estratégia 
►Aprender as 
formas adequadas de 
declarações do 
propósito estratégico  

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 
►Vídeos 
►Slides em pdf 
►Estudo de caso 

Resolução de 
lista de 

exercícios 

02/08/2021 
– 

07/08/2021 
 80 pontos 5 

5 II 21-25 

►Análise 
macroambiental 
►Análise Pestel 
►As 5 forças de 
Porter 

►Analisar e 
identificar o amplo 
ambiente das 
organizações 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 
►Vídeos 
►Slides em pdf 
►Estudo de caso 

 
09/08/2021 

– 
14/08/2021 

  5 

6 II 26-30 

►Análise 
microambiental  
► Recursos e 
competências 

►Conhecer os 
elementos da 
capacidade 
estratégica de uma 
organização 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 
►Vídeos 

Questionário 
16/08/2021 

– 
21/08/2021 

50 pontos  5 



 
 
 
 

 

 
►Slides em pdf 
►Estudo de caso 

7 II 31-35 
►Análise 
microambiental 
► Análise SWOT 

► Encontrar e 
diagnosticar as 
variáveis controláveis 
das organizações 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 
►Vídeos 
►Slides em pdf 
►Estudo de caso 

 
23/08/2021 

– 
28/08/2021 

  5 

8 III 36-40 ►Planejamento 
estratégico 

►Estudar as 
metodologias de 
desenvolvimento do 
plano estratégico  

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 
►Vídeos 
►Slides em pdf 
►Roteiro do plano 
estratégico 

Resolução de 
lista de 

exercícios 

30/08/2021 
– 

04/09/2021 
 50 pontos 5 

9 III 41-55 

► Estratégia das 
Unidades de 
Negócios 
► Estratégia em 
Nível Corporativo 
 

►Compreender e 
avaliar as formas de 
alcançar vantagem 
competitiva  

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 
►Vídeos 
►Slides em pdf 

 
06/09/2021 

– 
11/09/2021 

  5 



 
 
 
 

 

 

10 III 46-50 ►Orientação dos 
trabalhos 

►Finalizar a 
elaboração do plano 
estratégico  

 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 

 
13/09/2021 

– 
18/09/2021 

  5 

11 III 51-55 ► Apresentação dos 
planos estratégicos 

►Apresentar o 
trabalho final da 
disciplina 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) 
►Interação em chat 

Elaboração e 
apresentação do 

plano 
estratégico 

20/09/2021 
– 

25/09/2021 
 100 pontos 5 

12  56-60 ►Reposição  

►Demonstrar 
entendimento dos 
assuntos estudados na 
disciplina 

► Encontro em 
sala de aula virtual 
(Google Sala de 
Aula) para 
momento de tirar 
dúvidas 
►Estudos por 
apostilamento de 
textos e livros 
►Interação em chat 

  
27/09/2021 

– 
02/10/2021 

  5 

 Exames Finais 
04/10/2021 

– 
06/10/2021 

   

FONTE DO MODELO DE PLANO INSTRUCIONAL:  RESOLUÇÃO 29/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB 

Obs.: Considerando que o calendário acadêmico não indica período de reposição, apenas a semana de avaliações finais no final do semestre, a Subcomissão das AENP’s do CSBA recomenda 
que as disciplinas sejam planejadas e estruturadas considerando ao menos um momento, ao longo do semestre letivo (13/07 – 02/10/21), para possíveis atividades de reposição. 

 

Descrição de pontuação das atividades de avaliação 



 
 
 
 

 

 

   

Unidade do 

semestre 

avaliada 

Pontuação das atividades colaborativas e individuais previstas 

para a unidade realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontuação 

U1 
Elaboração de resumo (AV1) 
Resolução de lista de exercícios (AV2) 
NOTA TOTAL DA UNIDADE 1 (NTU1) = AV1 + AV2 

20 
80 

100 

U2 
Questionário (AV3) 
Resolução de lista de exercícios (AV4) 
NOTA TOTAL DA UNIDADE 2 (NTU2) = AV3 + AV4 

50 
50 

U3 Elaboração e apresentação do plano estratégico (AV5) 
NOTA TOTAL DA UNIDADE 3 (NTU3) = AV5 

100 
100 

TOTAL DAS AVALIAÇÕES 300 PONTOS 

Média Semestral (MS) = =  
NTU1 + NTU2 + NTU3

3
 300/3 

AVALIAÇÃO FINAL (Prova Final) 100 PONTOS 

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL DA DISCIPLINA 

A média final das disciplinas será obtida através da seguinte 
expressão: 

𝑀𝐹 =
6. 𝑀𝑆 + 4. 𝐴𝐹

10
 

 
MF = Média Final 

MS = Média Semestral 
AF = Avaliação Final 

 



 
 
 
 

 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
TURMA:  3. Semestre – Matutino  

CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO AMBIENTAL 

PROFESSOR: Dra. Ceres Grehs Beck 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 60h/a 

 

TÓP

ICO 

UNID

ADE 
AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUA

L / 

PONTUAÇÃ

O 

ATIVIDADE 

COLABOR

ATIVA / 

PONTUAÇÃ

O 

CARGA 

HORÁRI

A  

h/a 

1 U1 1-5 

Apresentação 
Disciplina e AENPs 

Conceitos Introdutórios 
Gestão Ambiental.  

Evolução do 
Pensamento Ambiental 

- Compreender a metodologia das aulas 
online 
- Entender a evolução do pensamento 
ambiental  
- Aprofundar os conceitos introdutórios 
de Gestão Ambiental, Desenvolvimento 
Sustentável e Sustentabilidade 

Aula síncrona 
(19/07 seg, 9:15) 
Slides e vídeos 
curtos. 
Textos e livros 
complementares 

- 
13/07/2021 

– 
17/07/2021 

- - 5 

2 U1 6-10 
Efeitos da 

Industrialização. 
Antropocentrismo 

- Refletir sobre os efeitos da 
industrialização e as consequências para 
a sociedade e o meio ambiente  
- Entender o que é Antropocentrismo e 
os efeitos da Era do Antropoceno 

Aula síncrona 
(20/07 terça, 
8:00) compensa 
aula 12/07 
Slides e vídeos 
curtos. Teste 
Kahoot  
Flme: Ilha das 
Flores (10min) 

Kahoot (sem nota) 
19/07/2021 

– 
24/07/2021 

- - 5 

3 U1 11-15 

 
Problemas Ambientais 
e Consequências para 

os negócios 

- Entender as origens da degradação 
ambiental  
- Refletir sobre como os problemas 
ambientais globais afetam os negócios 

Aula síncrona 
(26/07 seg, 9:15) 
Slides, textos e 
vídeos curtos. 

 

- 
 

26/07/2021 
– 

31/07/2021 
- - 5 



 
 
 
 

 

 
 

4 U1 16-20 

 
Responsabilidade 
Social Corporativa 

Interações sociedade-
meio ambiente. 

- Refletir sobre o papel do Estado e do 
setor produtivo na efetivação da 
sustentabilidade 
- Identificar as causas do problema 
apresentado no documentário sobre a 
Vale/Samarco 

Aula síncrona 
(02/08 seg, 9:15)  

Slides e vídeos 
curtos. 
Documentário 
“Lama da 
Ganância” 
(25min) 

U1-Atividade 1: 
Mapeamento de 

Causas 
(Documentário) 

02/08/2021 
– 

07/08/2021 
- 50 5 

5 U1 21-25 

Desenvolvimento 
Sustentável e Objetivos 

do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

- Entender a importância do 
Desenvolvimento Sustentável e Tripé da 
Sustentabilidade 
- Refletir sobre exemplos de ODS 
(Agenda 2030) 

Aula síncrona 
(09/08 seg, 9:15) 

Slides e vídeos 
curtos.  
Vídeo ODS (Aula 
comentada) 

Fórum (sem nota) 
“Patagônia” 

 
09/08/2021 

– 
14/08/2021 

- - 5 

6 U1 26-30 

Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC) e ESG. 
Marketing verde e 

Social. 

- Entender o conceito e aplicações da 
RSC, diferenciando negócios 
sustentáveis de Greenwashing 

- Ler e debater Casos de Sucesso de 
empresas brasileiras 

Aula síncrona 
(16/08 seg, 9:15) 

Slides e vídeos 
curtos.  

U1-Atividade 2: 
Mapa Mental 
(Empresas B)  

 

 
16/08/2021 

– 
21/08/2021 

- 50 5 

7 U1 31-35 

Responsabilidade 
Socioambiental 

Corporativa (RSC), 
ESG, Capitalismo 

Consciente 

- Refletir sobre casos de sucesso e 
exemplos de ações de RSC 
- Aprofundar conhecimentos sobre 
Negócios Sociais e de Impacto Social 
- Entender o que é o capitalismo 
consciente (Empresas B) 

Aula síncrona  
(23/08 seg, 9:15) 

Slides, textos e 
vídeos curtos. 
 

 
Fórum (sem nota) 
“Balde Furado” 

 
Reposição U1: 

Questionário 

 
 

23/08/2021 
– 

28/08/2021 

- - 5 

8 U2 36-40 

Lixo e Resíduo. 
Tópicos sobre 

legislação ambiental 
brasileira. 

 

- Compreender a diferença entre lixo e 
resíduo sólido 
- Exercitar a coleta seletiva e os 3Rs 
- Entender o programa de Coleta 
Seletiva Solidária do IFPB “Atua Ação 
Sustentável” 

Aula síncrona  
(30/08 seg, 9:15) 

Slides e vídeos 
curtos. Separar e 
Fotografar 
resíduos 

U2-Atividade 1: 

Educação 
ambiental 
(Cartaz) 

30/08/2021 
– 

04/09/2021 
- 20 5 

9 U2 41-45 
Padrões de consumo 

contemporâneos. 
Educação Ambiental 

- Refletir sobre os impactos do consumo 
contemporâneo, a importância da coleta 
seletiva e da educação ambiental                           
- Analisar exemplos de Obsolescência 
Programada 

Aula síncrona 
(06/09 seg, 9:15)   
Slides e vídeos 
curtos. 

Fórum (sem nota)  
“Marketing 

Verde” 

06/09/2021 
– 

11/09/2021 
- - 5 



 
 
 
 

 

 

10 U2 46-50 

Gestão Ambiental 
(SGA). Normas 

ambientais. Logística 
reversa 

- Entender o conceito e aplicações do 
SGA (Norma ISO 14001) 
- Refletir sobre casos práticos de 
Logística Reversa  

Aula síncrona 
(13/09 seg, 9:15)   
Slides e vídeos 
curtos. 

- 

13/09/2021 
– 

18/09/2021 - - 5 

11 U2 51-55 
Importância da Gestão 
Ambiental Corporativa. 

Economia Circular 

- Entender o funcionamento e a 
importância da Economia Circular  
- Explorar alternativas para a Gestão 
Ambiental Sustentável 
- Analisar o Ciclo de Vida (ACV) 
produtos e exemplos de economia circular 

Aula síncrona  
(20/09 seg, 9:15) 

Slides e vídeos 
curtos. 
 

U2-Atividade 1: 
Questionário 

múltipla escolha  

 
20/09/2021 

– 
25/09/2021 80 - 5 

12 U2 56-60 

Temas contemporâneos 
na área ambiental. 
Economia Verde e 

Capitalismo 
Regenerativo 

- Identificar tendências, negócios, 
atitudes sustentáveis para uma Nova 
Economia Verde 

Aula síncrona 
(27/09 seg, 9:15)   
Slides e vídeos 
curtos. 
 

- 

 
27/09/2021 

– 
02/10/2021 

- - 5 

 Exames Finais 

04/10/2021 
– 

06/10/2021 
   

FONTE DO MODELO DE PLANO INSTRUCIONAL:  RESOLUÇÃO 29/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB 

Obs.: Considerando que o calendário acadêmico não indica período de reposição, apenas a semana de avaliações finais no final do semestre, a Subcomissão das AENP’s do CSBA recomenda 
que as disciplinas sejam planejadas e estruturadas considerando ao menos um momento, ao longo do semestre letivo (13/07 – 02/10/21), para possíveis atividades de reposição. 

Descrição de pontuação das atividades de avaliação 

Unidade do 

semestre 

avaliada 

Pontuação das atividades colaborativas e individuais previstas para a 

unidade realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontuação 

U1 
Atividade Colaborativa: Mapeamento de Causas  

Atividade Colaborativa: Pesquisa e Mapa Mental (Empresas B) 

50 

50 

U2 
Atividade Colaborativa: Educação ambiental (Cartaz) 

Atividade Individual: Questionário múltipla escolha  

20 

80 

TOTAL DAS AVALIAÇÕES 200 PONTOS 



 
 
 
 

 

 
Média Semestral (MS) =  Total de Pontos/2              200/2 

AVALIAÇÃO 
FINAL  Lista de Exercícios Individual (múltipla escolha) ou Estudo de Caso 100 PONTOS 

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL DA DISCIPLINA 

A média final das disciplinas será obtida através da 
seguinte expressão:  

𝑀𝐹 =
6.𝑀𝑆 + 4.𝐴𝐹
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MF = Média Final  
MS = Média Semestral 
AF = Avaliação Final 

 



 
 
 
 

 

 
PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: MATUTINO Semestre – 3° PERÍODO  

CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS  

PROFESSOR: ALYSSON ANDRÉ RÉGIS OLIVEIRA 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 80h/a 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL / 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA / 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

h/a 

1 I 1 a 5 

Recepção dos 
Discentes. 

Apresentação 
da disciplina a 

partir da 
continuidade das 

AENP’s. 

Realizar um 
momento, junto 
aos discentes, de 

recepção e 
socialização 
referente às 

AENPs, 
destacando os 

principais 
pontos que 

serão abordados 
na disciplina. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

----- 
13/07/2021 

– 
17/07/2021 

----- ----- 5 

2 I 6 a 10 
As Empresas são 
grandes coleções 

de processos 

Compreender os 
fundamentos 
conceituais da 

Gestão por 
Processo. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

----- 
19/07/2021 

– 
24/07/2021 

----- ----- 5 

3 I 11 a 15 Processo, que 
processo? 

Compreender os 
fundamentos 
conceituais da 

Gestão por 
Processo. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

 

----- 
26/07/2021 

– 
31/07/2021 

----- ----- 5 



 
 
 
 

 

 

4 I 16 a 20 
Relação entre 

Estrutura 
Organizacional 

Compreender a 
importância da 

estrutura 
organizacional 

para a 
implantação/  

implementação 
do modelo de 

Gestão por 
Processo. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

----- 
02/08/2021 

– 
07/08/2021 

----- ----- 5 

5 I 21 a 25 
Relação entre 

Sistemas e 
Processos 

Entender as 
relações 

sistêmicas, 
discutindo as 

redes de geração 
de valor e o 
alinhamento 

estratégico junto 
aos processos 

organizacionais; 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

Estudo de Caso 
09/08/2021 

– 
14/08/2021 

Tarefa 
Individual: 
Análise de 

Estudo de Caso 
(100 pontos) 

----- 5 

6 II 26 a 30 

Métodos 

Organizacionais 

(Análise 
Administrativa) 

 
Desenvolver, 

junto aos 
estudantes, a 

capacidade de 
atuação na 
gestão dos 
processos 

organizacionais, 
utilizando o 
Diagnóstico 

Organizacional. 
 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 
Class Room), estudos 
por apostilamento de 

textos, estudos de casos 
e Vídeoaula. 

Atividades 
Processuais: 
Elaboração 
Diagnóstico 

Organizacional 

09/08/2021 
– 

14/08/2021 
----- 

30 pontos 
(oficina temática) 

 
5 

7 II 31 a 35 

Métodos 

Organizacionais 

(Organogramas e 
Fluxogramas) 

Desenvolver, 
junto aos 

estudantes, a 
capacidade de 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

----- 
16/08/2021 

– 
21/08/2021 

----- ----- 5 



 
 
 
 

 

 
atuação na 
gestão dos 
processos 

organizacionais, 
utilizando 

Organogramas e 
Fluxogramas. 

Class Room), estudos 
por apostilamento de 

textos, estudos de casos 
e Vídeoaula. 

8 II 36 a 40 

Métodos 

Organizacionais 

(Organogramas e 
Fluxogramas) 

Desenvolver, 
junto aos 

estudantes, a 
capacidade de 

atuação na 
gestão dos 
processos 

organizacionais, 
utilizando 

Organogramas e 
Fluxogramas. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 
Class Room), estudos 
por apostilamento de 

textos, estudos de casos 
e Vídeoaula. 

Atividades 
Processuais: 

Construção de 
Organograma e 

Fluxograma 

16/08/2021 
– 

21/08/2021 
----- 

30 pontos 
(oficina temática) 

 
5 

9 II 41 a 45 
Métodos 

Organizacionais 

(Layout e QDT) 

Desenvolver, 
junto aos 

estudantes, a 
capacidade de 

atuação na 
gestão dos 
processos 

organizacionais, 
utilizando 

Layout e QDT. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 
Class Room), estudos 
por apostilamento de 

textos, estudos de casos 
e Vídeoaula. 

 
 
 

----- 
23/08/2021 

– 
28/08/2021 

----- ----- 5 

10 II 46 a 50 
Métodos 

Organizacionais 

(Layout e QDT) 

Desenvolver, 
junto aos 

estudantes, a 
capacidade de 

atuação na 
gestão dos 
processos 

organizacionais, 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 
Class Room), estudos 
por apostilamento de 

textos, estudos de casos 
e Vídeoaula. 

Atividades 
Processuais: 

Construção de 
Layout e QDT 

23/08/2021 
– 

28/08/2021 
----- 

30 pontos 
(oficina temática) 

 
5 



 
 
 
 

 

 
utilizando 

Layout e QDT. 
 
 
 

11 II 51 a 55 

Métodos 

Organizacionais 

(Manuais e 
Formulários) 

Desenvolver, 
junto aos 

estudantes, a 
capacidade de 

atuação na 
gestão dos 
processos 

organizacionais, 
utilizando 
Manuais e 

Formulários. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 
Class Room), estudos 
por apostilamento de 

textos, estudos de casos 
e Vídeoaula. 

----- 
30/08/2021 

– 
04/09/2021 

----- ----- 5 

12 II 56 a 60 

Métodos 

Organizacionais 

(Manuais e 
Formulários) 

Desenvolver, 
junto aos 

estudantes, a 
capacidade de 

atuação na 
gestão dos 
processos 

organizacionais, 
utilizando 
Manuais e 

Formulários. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 
Class Room), estudos 
por apostilamento de 

textos, estudos de casos 
e Vídeoaula. 

Atividades 
Processuais: 
Manuais e 

Formulários 

30/08/2021 
– 

04/09/2021 
----- 

10 pontos 
(oficina temática) 

 
5 

13 III 61 a 65 Projeto de OSM 

Construir um 
Projeto de OSM 

aplicando o 
conjunto de 

métodos 
organizacionais 

estudados na 
disciplina. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

Elaboração de 
Projeto: 

Trabalho em 
Grupo 

06/09/2021 
– 

11/09/2021 
----- ----- 5 

14 III 66 a 70 Projeto de OSM 

Construir um 
Projeto de OSM 

aplicando o 
conjunto de 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Elaboração de 
Projeto: 

Trabalho em 
Grupo 

13/09/2021 
– 

18/09/2021 
----- ----- 5 



 
 
 
 

 

 
métodos 

organizacionais 
estudados na 

disciplina. 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

15 III 71 a 75 Projeto de OSM 

Construir um 
Projeto de OSM 

aplicando o 
conjunto de 

métodos 
organizacionais 

estudados na 
disciplina. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

Elaboração de 
Projeto: 

Trabalho em 
Grupo 

20/09/2021 
– 

25/09/2021 
----- ----- 5 

16 III 76 a 80 Projeto de OSM 

Construir um 
Projeto de OSM 

aplicando o 
conjunto de 

métodos 
organizacionais 

estudados na 
disciplina. 

Uso de computador ou 
smartphone. Ambiente 

Virtual de 
Aprendizagem (Google 

Class Room) e 
Vídeoaula. 

Elaboração de 
Projeto: 

Trabalho em 
Grupo 

27/09/2021 
– 

02/10/2021 
----- 

Tarefa 
Colaborativa: 

Projeto de OSM 
(100 pontos) 

5 

 Exames Finais 
04/10/2021 

– 
06/10/2021 

Tarefa 
Individual: 
Formulário 

Online 
(100 pontos) 

----- ----- 

FONTE DO MODELO DE PLANO INSTRUCIONAL:  RESOLUÇÃO 29/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB 

Obs.: Considerando que o calendário acadêmico não indica período de reposição, apenas a semana de avaliações finais no final do semestre, a Subcomissão das AENP’s do CSBA 
recomenda que as disciplinas sejam planejadas e estruturadas considerando ao menos um momento, ao longo do semestre letivo (13/07 – 02/10/21), para possíveis atividades de reposição. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Descrição de pontuação das atividades de avaliação 

Unidade do 

semestre 

avaliada 

Pontuação das atividades colaborativas e individuais previstas para a 

unidade realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontuação 

U1 Análise de Estudo de Caso 100 pontos 

U2 Atividades Processuais: Elaboração de Vídeos Temáticos (peso 5) + 
Oficinas Temáticas (peso 5) 100 pontos 

U3 Projeto de OSM 100 pontos 

TOTAL DAS AVALIAÇÕES 300 PONTOS 

Média Semestral (MS) = 100 pontos Média Semestral (MS) = Total das Avaliações/3 

AVALIAÇÃO 
FINAL  Questionário 100 pontos 

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL DA DISCIPLINA 

A média final das disciplinas será obtida através da 
seguinte expressão: 

𝑀𝐹 =
6.𝑀𝑆 + 4.𝐴𝐹

10
 

 
MF = Média Final 

MS = Média Semestral 
AF = Avaliação Final 

 



 
 
 
 

 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
TURMA:  Terceiro Semestre -Manhã  

CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR: Estatística Aplicada à administração. 

PROFESSORA: Laise Dias Alves Araújo 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 80h/a 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS DIDÁTICO 

- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL / 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

/ PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁR

IA  

h/a 

1 1 1-5 Estatística  
 Revisão da 

conceitualização 
básica 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

13/07/2021 
– 

17/07/2021 
Sem pontuação Sem pontuação 5 

2 1 6-10 Distribuição 
amostral  

 Definições 
 Aprender a 

distribuição 
amostral para a 
média 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Atividade 
individual 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

19/07/2021 
– 

24/07/2021 
50 pontos Sem pontuação 5 

3 1 11-15 Distribuição 
amostral 

 Aprender a 
distribuição 
amostral para 
proporção. 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

26/07/2021 
– 

31/07/2021 
Sem pontuação Sem pontuação 5 

4 1 16-20 Distribuição 
normal padrão  

 Noção de 
distribuição 

 Padronização da 
normal padrão 

 Uso da tabela  

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Atividade 
colaborativa 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

02/08/2021 
– 

07/08/2021 
Sem pontuação 50 pontos 5 



 
 
 
 

 

 

5 1 21-25 Estimação 
intervalar 

 Definições  
 Estimação 

pontual  
 Estimação 

intervalar 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

09/08/2021 
– 

14/08/2021 
Sem pontuação Sem pontuação 5 

6 2 26-30 I.C para a 
média 

 Definições 
 Construção 
 Intervalo para a 

média 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

16/08/2021 
– 

21/08/2021 Sem pontuação Sem pontuação 5 

7 2 31-35 
I.C para a 
proporção 

 

 Colocar em 
prática a 
construção dos 
intervalos 

 Aprender 
intervalo para a 
proporção 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Atividade 
individual 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

23/08/2021 
– 

28/08/2021 
50 pontos  Sem pontuação 5 

8 2 36-40 I.C  

 Aprender a 
construção de 
intervalos de 
confiança para 
duas médias e 
duas proporções  

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

30/08/2021 
– 

04/09/2021 Sem pontuação Sem pontuação 5 

9 2 41-45 Testes de 
Hipóteses  

 Definição 
 Entendimento 

através de 
situações 
problemas 
 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

06/09/2021 
– 

11/09/2021 Sem pontuação Sem pontuação 5 

10 2 46-50 
 

T.H. para 
média  

 Compreender a 
construções das 
hipóteses 

 Saber quando 
usar o teste  

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Atividade 
colaborativa 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

06/09/2021 
– 

11/09/2021 Sem pontuação  50 pontos 5 



 
 
 
 

 

 

11 3 51-55 T.H. para 
proporção 

 Construção do 
teste 

 Aprender a 
utilizar o teste 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

13/09/2021 
– 

18/09/2021 Sem pontuação Sem pontuação 5 

12 3 56-60 Distribuição 
Qui-Quadrado 

 Introdução 
básica 

 Uso da tabela 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

13/09/2021 
– 

18/09/2021 Sem pontuação  Sem pontuação  5 

13 3 61-65 Teste 
 T-Pareado 

 Definições 
básicas 

 Aprender e 
compreender 
quando utilizar 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

20/09/2021 
– 

25/09/2021 Sem pontuação Sem pontuação 5 

14 3   66-70 

Introdução à 
estatística não 
paramétrica 

 

 Compreender as 
definições  

 Aprender a 
utilizar os testes 
através de 
exemplos 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

20/09/2021 
– 

25/09/2021 
Sem pontuação Sem pontuação 5 

15 3 71-75 Estatística não 
paramétrica 

 Usar os testes 
não paramétrios 
em situações 
problemas  

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Atividade 
individual 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

27/09/2021 
– 

02/10/2021 100 pontos  Sem pontuação  5 

16 3 76-80 Aula de 
revisão 

 Período para 
reposições de 
atividades 

 Vídeo aula; 
 PDF e/ou 

Slides; 
 Google 

Meet. 

 Atividade 
individual 

 Aula de dúvida 
e sugestão. 

27/09/2021 
– 

02/10/2021 50 pontos  Sem pontuação  5 

 Exames Finais 
04/10/2021 

– 
06/10/2021 

100 pontos Sem pontuação - 

FONTE DO MODELO DE PLANO INSTRUCIONAL:  RESOLUÇÃO 29/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB 



 
 
 
 

 

 
Obs.: Considerando que o calendário acadêmico não indica período de reposição, apenas a semana de avaliações finais no final do semestre, a Subcomissão das AENP’s do CSBA recomenda 
que as disciplinas sejam planejadas e estruturadas considerando ao menos um momento, ao longo do semestre letivo (13/07 – 02/10/21), para possíveis atividades de reposição. 

 

Descrição de pontuação das atividades de avaliação 

Unidade do 

semestre 

avaliada 

Pontuação das atividades colaborativas e individuais previstas para 

a unidade realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontuação 

U1 

 
Atividade 1 = 50 pontos  

e  

 
Atividade 2 =50 pontos 

Atividade 1 + Atividade 2 = 100 pontos  

U2 

 
Atividade 3 = 50 pontos  
 
e 
  
Atividade 4 =50 pontos 
 

Atividade 3 + Atividade 4 = 100 pontos 

U3 

 
Atividade 5 = 50 pontos  

e  

 
Atividade 6 =50 pontos 
 

Atividade 5 + Atividade 6 = 100 pontos 

TOTAL DAS AVALIAÇÕES 300 PONTOS 



 
 
 
 

 

 

Média Semestral (MS) =    𝑈1+𝑈2+𝑈3
3

 Máximo da média semestral = 300/3= 100 pontos 

AVALIAÇÃO 
FINAL  Todos os temas abordados 100 PONTOS 

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL DA DISCIPLINA 

A média final das disciplinas será obtida através da seguinte 
expressão:  

𝑀𝐹 =
6.𝑀𝑆 + 4.𝐴𝐹

10
 

                                                                
MF = Média Final  
MS = Média Semestral 
AF = Avaliação Final 

 

 

 

 


