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RESOLUÇÃO XX/2021, DE XX DE XXXX DE 2021. 

 

Dispõe sobre a aprovação do 2º apensamento ao Projeto Pedagógico dos 

Cursos Técnicos e Superiores do Campus Avançado Carmo de Minas, ano 

letivo de 2020. 

 

O Reitor e Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Professor Marcelo Bregagnoli, 

nomeado pelo Decreto de 23 de julho de 2018, DOU nº 141/2018 – seção 2, 

página 1 e em conformidade com a Lei 11.892/2008, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, em reunião realizada na data de 15 de dezembro de 2020, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o 2º apensamento aos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Técnicos e Superiores do IFSULDEMINAS - Campus Avançado Carmo de 

Minas, referente ao ano letivo de 2020. 

I. Curso de Bacharelado em Administração - Resolução Consup nº 46/2019, de 

29 de agosto de 2019. 

II. Curso Técnico em Administração Subsequente – Resolução Consup nº 

96/2018, de 20 de dezembro de 2018. 

III. Curso Técnico em Alimentos Integrado – Resolução Consup nº 98/2018, de 

20 de dezembro de 2018. 

IV. Curso Técnico em Alimentos Subsequente – Resolução Consup nº 97/2018, 

de 20 de dezembro de 2018. 

V. Curso Técnico em Informática Integrado – Resolução Consup nº 56/2015, de 

1º de setembro de 2015 e Resolução Consup nº 91/2018, de 20 de dezembro de 

2018. 
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APRESENTAÇÃO  
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
(IFSULDEMINAS) em decorrência da crise de saúde pública ocasionada pela 
Pandemia do Coronavírus Disease 2019 (COVID-19) substitui as aulas 
presenciais do ano letivo 2020 por atividades remotas. Ação que baseou-se em 
uma série de dispositivos legais publicados em 2020, os quais destacamos a 
Medida Provisória nº 934/2020, transformada em Lei nº 14.040/2020; os 
Pareceres CNE/CP nº 5/2020 e nº 11/2020; a Resolução CNE/CP nº 2/2020; as 
Portarias MEC nº 343/2020 (retificada pela nº 345/2020) e nº 376/2020, bem 
como suas prorrogações até a publicação das Portarias MEC nº 544/2020 e nº 
617/2020.  

A instituição no decurso de 2020 publicou uma série de Instruções Normativas e 
Programas Institucionais para regulamentar o Ensino Remoto e, dentre isto, 
permitir a realização de estágios e atividades práticas de campo e laboratoriais 
de forma remota. Nesta ação, a Instrução Normativa nº 13/2020 além de reforçar 
os critérios e orientações para o desenvolvimento dessas atividades, normatizou 
que tais adaptações temporárias no processo pedagógico precisam ser 
autorizadas pelo Colegiado de Curso e/ou o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
e terem seus planos de trabalho, posteriormente, apensados e aprovados no 
Conselho Superior.  

O apensamento não constitui, propriamente, uma reformulação do Projeto 
Pedagógico do Curso (PCC), mas busca evidenciar quais foram as alterações 
realizadas na organização do curso, evidenciando a metodologia, os critérios de 
avaliação e a infraestrutura adotada para realização das atividades práticas de 
campo e laboratoriais, assim como, as autorizações excepcionais permitidas no 
estágio. Considerando a dinamicidade do processo educativo e a necessidade 
de constante adaptação, o apensamento dos Planos de Trabalhos Específicos 
dos cursos é realizado de forma retroativa, evidenciando as reais ações 
desenvolvidas para efetividade do processo pedagógico emergencial. 

A publicação desta resolução consubstancia-se como o 2º apensamento ao PPC 
dos Cursos Técnicos e Superiores do IFSULDEMINAS. Neste serão 
apresentadas as adaptações ocorridas no 2º semestre dos cursos técnicos e 
superiores semestrais, além das adaptações ocorridas nos cursos anuais, 
quando o Colegiado de Curso e/ou NDE definiu que elas seriam apresentadas 
no atual momento. 

Feito estes esclarecimentos, nos próximos itens, estarão descritos os Planos de 

Trabalhos Específicos do Campus Avançado Carmo de Minas, evidenciando: 

quais cursos e Resoluções terão seus PPCs apensados; os planos de ensino 

específicos das disciplinas que possuem conteúdos práticos laboratoriais e de 

campo ministrados de forma remota; a forma de organização do estágio remoto 

e o detalhamento de outras definições adicionais. 

 

 

 



PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO 

 

1 DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Campus Avançado Carmo de Minas 

Curso Bacharelado em Administração 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

Resolução nº 46/2019 

Período/turmas contempladas Módulo II 

 

 

  



2 INTRODUÇÃO 

 

O IFSULDEMINAS Campus Avançado Carmo de Minas iniciou as 

atividades remotas em 23 de março de 2020, com reposição das aulas a partir 

do dia 18 de março de 2020. O Programa Emergencial de Ensino Remoto do 

Campus foi elaborado e readequado duas vezes, mediante a impossibilidade do 

retorno presencial das atividades, resultando em três fases.  

O Programa Emergencial foi elaborado seguindo as Portarias do MEC nº 

343/2020 e 544/2020 e as Instruções Normativas do IFSULDEMINAS nº 

001/2020, nº 003/2020 e nº 008/2020 para a organização das atividades 

remotas, registros acadêmicos e procedimentos operacionais adotados no 

ensino, com a participação da gestão, docentes, servidores e representantes de 

turma. 

A fase 1 ocorreu no período de 18 de março de 2020 a 12 de junho de 

2020. Nesta fase ocorreram o planejamento e capacitação dos professores para 

a organização do ensino remoto por meio de aulas síncronas e assíncronas, a 

elaboração de Guias de Estudos e a organização das disciplinas em salas de 

aulas virtuais do Google Classroom. No mês de março iniciou-se o empréstimo 

de computadores aos alunos. Foram emprestados mais de 60 computadores. No 

mês de abril ocorreu a contratação do profissional bolsista do AEE para 

acompanhamento de alunos com necessidades especiais e o programa do 

auxílio internet para alunos com vulnerabilidade socioeconômica. No mês de 

maio iniciou-se o projeto de monitoria virtual, com seleção de alunos bolsistas. 

A fase 2 ocorreu no período de 13 de junho de 2020 a 15 de agosto de 

2020. Foram planejados a finalização das disciplinas práticas de forma remota e 

a organização de avaliações para o término do semestre letivo. 

A fase 3 começou em 19 de agosto de 2020 com previsão de término em 

18 de dezembro de 2020. Nesta fase houve o planejamento das disciplinas do 

2º semestre com a organização curricular para a oferta de disciplinas práticas de 

forma remota. Houve, ainda, a organização de atividades práticas que serão 

desenvolvidas em 2021, de forma presencial, por meio da continuidade em 

outras disciplinas ou da oferta de cursos extracurriculares com anuência de 

alunos e responsáveis e deliberação dos Colegiados de Curso. No mês de 

agosto, iniciou-se o projeto Plantão Psicológico, atendimento on-line com 



psicólogas do Campus Pouso Alegre, por meio de parceria firmada entre 

Diretoria de Assuntos Estudantis da Reitoria, Campus Pouso Alegre e Campus 

Avançado Carmo de Minas. 

Os horários das aulas foram mantidos para todas as turmas e cursos, com 

uma média de cinquenta por cento da carga horária com aulas síncronas e 

cinquenta por cento de forma assíncrona. Os alunos recebem Guias de Estudos 

Semanais com o planejamento das aulas da semana contendo: data, horário de 

aula, disciplina, tipo de aula, plataforma de acesso, conteúdo da aula, 

observação e horário de plantão dos professores.  

  



3 PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

 

As disciplinas que possuem carga horária prática com possibilidade de 

serem trabalhadas de forma remota realizaram a adequação das metodologias, 

estratégias, infraestrutura e avaliação para o ensino remoto. 

Os planos específicos de adequação das disciplinas estão descritos 

abaixo de acordo com as especificidades do conteúdo programático de cada 

disciplina, atendendo as regulamentações do Parecer CNE nº 5/2020 e da INº 

13/2020 do IFSULDEMINAS. 

No segundo semestre de 2020, foram trabalhados de forma remota as 

disciplinas com os quantitativos de carga horária prática apresentados no quadro 

abaixo. 

  



 

Quadro 1 - Carga horária das disciplinas 

Carga horária das disciplinas 

Bacharelado em Administração Subsequente 

Módulo I 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Gestão de Marketing 48 32 

Gestão de Pessoas II 55 25 

Gestão de Processos e serviços 56 24 

Metodologia Científica 24 16 

Microeconomia 36 4 

Planilhas Eletrônicas 10 30 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 2 - Adequações do plano de ensino – Gestão de Marketing 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Bacharelado em Administração  

Turma Módulo: II 

Disciplina Gestão de Marketing 

Carga Horária: 66h40’ Número de Aulas: 80 Teórica: 48  Prática: 32 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos da disciplina foram apresentados no formato de aulas 
assíncrona e síncronas. Nas aulas assíncronas foram enviados vídeos do Youtube, 
reportagens, materiais extras e links de conteúdos pertinentes às aulas ministradas. 
Todos postados no Google Classroom. Disponibilização de conteúdos e informações 
pelo whatsapp.  

Nas aulas síncronas foram explicitados os conteúdos postados no Google Classroom. 
As aulas foram interativas com os alunos, inclusive com apresentação de 
trabalhos/seminários pelos alunos. Buscou-se sempre a participação dos alunos nos 
conteúdos explanados para enriquecimento do seu conhecimento. As aulas online 
(síncronas) foram ministradas pelo Google meet, com sua total gravação e posterior 
disponibilização no Google Classroom.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades avaliativas foram realizadas através de estudos de caso em equipe, 
trabalhos práticos com pesquisas em empresas postados no Google classroom; 
Leitura de livro com apresentação online pelo google meet. As avaliações individuais 
foram realizadas pelo Google Forms 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizados as ferramentas google classroom (postagem de materiais, vídeos e 
conteúdos diversos) e google meet (realização das aulas online síncronas). O 
whatsapp também foi disponibilizado para os alunos tirarem dúvidas e terem um 
contato mais próximo com a professora.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 3 - Adequações do plano de ensino – disciplina Gestão de Pessoas II 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Bacharelado em Administração 

Turma  Módulo II 

Disciplina Gestão de Pessoas II 

Carga Horária: 

86h40  

Número de Aulas: 80 aulas Teórica: 55 aulas  Prática: 25 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos teóricos e práticos foram ministrados de forma remota e as 

metodologias foram adaptadas às tecnologias utilizadas. Além das explicações 

expositivas dialogadas, foram empregadas propostas didáticas compostas por 

slides, filmes, pesquisas virtuais, jogos, vídeos e artigos científicos. Para as aulas 

síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet que se adequou às 

necessidades para que essas se tornassem mais interativas. Nas aulas 

assíncronas foi utilizada a ferramenta Google Classroom que comportou os 

vídeos gravados nas aulas síncronas e as atividades disponibilizadas para os 

alunos. Os atendimentos aos discente foram realizados pelo Google Meet, e-mail 

e whatsapp. Os alunos possuem um grupo de whatsapp que facilita a 

comunicação e o esclarecimento de dúvidas. As aulas práticas foram 

desenvolvidas através de entrevistas virtuais, pesquisas em sites, análise de 

vídeos empresariais e a pesquisa com gestores de empresa de maneira virtual. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação foi desenvolvido por meio de atividades avaliativas com 

a ferramenta Google Forms, Quiz sobre os conteúdos, realização de trabalhos 

em equipe e participação nas aulas.   

Foram disponibilizados 10 pontos no semestre. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ferramentas tecnológicas diversas como Whatsapp, Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Google Meet, Google Forms, Canva, E-mails, oCam 

etc. Foram disponibilizados pelo Campus Avançado Carmo de Minas 

equipamentos (computador/ notebook) e ajuda de custo para aquisição de 

internet para os alunos que solicitantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 



Quadro 4 - Adequações do plano de ensino – disciplina Gestão de Processos e 

Serviços 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Superior em Administração  

Turma Período: 2º 

Disciplina Gestão de Processos e Serviços  

Carga Horária Número de Aulas: 80 Teórica: 56 Prática: 24 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas: Google Meet.  

Nas aulas práticas utilizamos metodologias ativas de ensino, estimulando o aluno 

a assumir o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando 

métodos como: sala de aula invertida (apresentações/explanações); aprendizagem 

baseada em projetos (trabalho em equipe e proposição de soluções); estudo de 

casos (resoluções de problemas reais que uma empresa enfrenta no seu cotidiano 

de trabalho); Quiz interativo/simultâneo (jogo de perguntas e respostas durante a 

aula); Aulas dialogadas (estímulo ao debate e reflexões críticas sobre o conteúdo 

abordado). 

Aulas assíncronas: Sala de aula Virtual. 

Criação de vídeos (apresentações individuais e em grupo); Uso de ferramentas 

online de ensino e aprendizagem (Google Classroom); busca e leitura de artigos 

científicos em bases de dados (Google Acadêmico e Scielo, principalmente).  

Plantões: hangout, whatsapp, Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação se resumem ao: nível de conhecimento apresentado; 

aplicabilidade do conteúdo em soluções diárias da profissão; capacidade de 

interação e diálogo (com o professor e equipe); promoção de habilidades 

profissionais e interpessoais. 

Ferramentas utilizadas: apresentações pelo Google Meet; gravação de vídeos pelo 

YouTube; Quiz; testes avaliativos pelo Google Forms; Resenhas críticas; Correções 

simultâneas (online), avaliações pelo Google Forms. 

INFRAESTRUTURA 



Google Classroom; Google Meet; Google Forms; Google Drive; Google Agenda; 

Google Acadêmico; biblioteca digital; YouTube; WhatsApp; e-mail; pacote office; 

etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 5 - Adequações do plano de ensino – disciplina Metodologia Científica 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Bacharelado em Administração 

Turma Módulo: II 

Disciplina Metodologia Científica 

Carga Horária: 33h20’   Número de Aulas: 40 Teórica: 24 Prática: 16 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( X ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos por meio de 

aulas orais apresentadas pelo docente e pela realização de atividades e trabalhos 

por parte dos alunos. Foram utilizadas ferramentas como Google Forms para 

realização de formulários para geração do Quiz de conteúdo. A turma possui um 

grupo na plataforma Whatsapp onde os alunos recebem semanalmente o Guia de 

Estudos Unificado destacando informações importantes como disciplina, horário, 

tipo de aula, síncrona ou assíncrona, conteúdo e link de acesso. Para as aulas 

Síncronas (ao vivo) foram efetuadas gravações e tais vídeos foram disponibilizados 

na plataforma Youtube e Google Classroom posteriormente. Para as aulas 

Assíncronas os alunos desenvolveram um projeto de pesquisa de caráter científico.  

Os plantões da disciplina ocorreram não somente no respectivo dia previsto, mas, 

a qualquer momento de dúvida dos alunos com utilização de ferramentas como 

whatsapp e e-mail institucional. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As estratégias de avaliação foram em torno da realização de atividades avaliativas 

com a ferramenta Google Forms (quiz sobre os conteúdos) e construção do projeto 

de pesquisa. Foram disponibilizados 10 pontos no semestre. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ferramentas tecnológicas diversas como Whatsapp, Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Google Meet, Google Forms, Planilhas Eletrônicas, E-

mails etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 



Quadro 6 - Adequações do plano de ensino – disciplina Microeconomia 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO Bacharelado em Administração 

Turma Período: 2º 

Disciplina Microeconomia  

Carga Horária Número de Aulas: 40 Teórica: 36 Prática: 4 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas: Google Meet.  

Nas aulas práticas utilizamos metodologias ativas de ensino, estimulando o aluno 

a assumir o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando 

métodos como: sala de aula invertida (apresentações/explanações); aprendizagem 

baseada em projetos (trabalho em equipe e proposição de soluções); estudo de 

casos (resoluções de problemas reais que uma empresa enfrenta no seu cotidiano 

de trabalho); Quiz interativo/simultâneo (jogo de perguntas e respostas durante a 

aula); Aulas dialogadas (estímulo ao debate e reflexões críticas sobre o conteúdo 

abordado). 

Aulas assíncronas: Sala de aula Virtual. 

Criação de vídeos (apresentações individuais e em grupo); Uso de ferramentas 

online de ensino e aprendizagem (Google Classroom); busca e leitura de artigos 

científicos em bases de dados (Google Acadêmico e Scielo, principalmente).  

Plantões: hangout, whatsapp, Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação se resumem ao: nível de conhecimento apresentado; 

aplicabilidade do conteúdo em soluções diárias da profissão; capacidade de 

interação e diálogo (com o professor e equipe); promoção de habilidades 

profissionais e interpessoais. 

Ferramentas utilizadas: apresentações pelo Google Meet; gravação de vídeos pelo 

YouTube; Quiz; testes avaliativos pelo Google Forms; Resenhas críticas; Correções 

simultâneas (online), avaliações pelo Google Forms. 

INFRAESTRUTURA 

Google Classroom; Google Meet; Google Forms; Google Drive; Google Agenda; 

Google Acadêmico; biblioteca digital; YouTube; WhatsApp; e-mail; pacote office; etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 



 

Quadro 7 - Adequações do plano de ensino – disciplina Planillhas Eletrônicas 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO  Bacharelado em Administração 

Turma Módulo II  

Disciplina Planilhas Eletrônicas 

Carga Horária: 
33h20’   

Número de Aulas: 40 Teórica: 10 Prática: 30 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aula expositiva/dialogada com auxílio TICs tais como: Google Classroom para postagem 
de materiais e vídeo aulas, Google Meet para aulas síncronas, Google Jamboard para uso 
de quadro e pincel digital quando necessário. Uso de aplicativos para criação de planilhas 
compartilhadas como Google Sheets ou Excel Online. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Tarefas semanais aulas assíncronas 

pelo Google Classroom 

2,0 

Avaliação Teórica Individual – Google 

Formulários 

2,0 

Avaliação Prática 1 – Individual – Google 

Planilhas 

2,0 

Avaliação Prática 2 – Individual – Google 

Planilhas 

2,0 

Trabalho em Grupo Final – Google 

Planilhas 

2,0 

Total 10,0 
 

INFRAESTRUTURA 

Uso de aplicativos do Google For Education: Classroom, Meet, Planilhas, 

Formulários, Jamboard. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



4 ESTÁGIO 

 

Os estágios poderão ser realizados de forma remota, na modalidade 

home office, para os cursos técnicos e superiores, desde que a natureza do 

curso e da atividade possibilitem essa realização remota e a empresa 

Concedente e o Orientador do Estágio ou Coordenador do Curso estejam de 

acordo, conforme orienta o Parecer CNE/CP nº 05/2020. 

A opção de realização home office possibilita ao estudante ter acesso à 

empresa (s) que estão fisicamente distantes e que possuam áreas de atuação 

que possam contribuir para o seu aprofundamento de estudos. 

No caso de estágio home office, recomenda-se que o professor orientador 

colabore com o esclarecimento de dúvidas, apresentadas pelo estudante 

durante a realização das atividades e acompanhe o cronograma das atividades 

propostas pela empresa, promovendo as intervenções que considerar 

pertinentes. 

No período de substituição das atividades presenciais por atividades 

remotas, em virtude do Coronavírus disease 2019 (COVID-19), o estagiário 

poderá desenvolver suas atividades de estágio em empresas, instituições e nas 

propriedades agrícolas, supervisionados por parentes de 1º grau. 

Em relação aos estudantes dos cursos técnicos, o estágio poderá ser 

realizado de forma remota, desde que atendidos os critérios previstos no artigo 

3º, §3º da Portaria 617 de 03 agosto de 2020 do Ministério da Educação (MEC): 

 

I - seja aprovada pela instância competente da instituição de ensino; 
II - garanta a replicação do ambiente de atividade prática e/ou de 
trabalho; 
III- propicie o desenvolvimento de habilidades e competências 
esperadas no perfil profissional do técnico; 
IV - seja passível de avaliação do desempenho do estudante; e 
V - observe o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

Lei do Estágio (MEC, 2020, s/p.). 
 

As atividades de orientação dos estágios deverão ser mantidas, de 

maneira presencial ou não presencial, utilizando-se dos meios tecnológicos 

necessários. 

Estão autorizados a ter a totalidade (100%) da carga horária contabilizada 

como estágio obrigatório, independentemente de o estágio ter ou não sido 



realizado dentro do IFSULDEMINAS, desde que o aproveitamento seja deferido 

pelo Coordenador do Curso ou Orientador do Estágio. 

O Coordenador do Curso e/ou o Orientador do Estágio serão 

responsáveis por avaliar se as atividades práticas desenvolvidas nessas 

atividades estão relacionadas com a área de formação do curso e ensejadoras 

de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e interpessoal, preparando o 

estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho. 

As atividades de monitoria, de projetos de ensino, de iniciação científica, 

de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz e estágio remunerado, poderão ter aproveitamento total da carga 

horária de estágios, desde que tenham sido realizados no período previsto para 

realização do estágio obrigatório. 
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PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO 

 

1 DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Campus Avançado Carmo de Minas 

Curso Técnico em Administração Subsequente 

Resoluções CONSUP de 

aprovação de PPCs apensadas 

Resolução nº 96/2018 

Período/turmas contempladas 2º Semestre de 2020 

Módulo I e Módulo III  

 

  



2 INTRODUÇÃO 

 

O IFSULDEMINAS Campus Avançado Carmo de Minas iniciou as 

atividades remotas em 23 de março de 2020, com reposição das aulas a partir 

do dia 18 de março de 2020. O Programa Emergencial de Ensino Remoto do 

Campus foi elaborado e readequado duas vezes, mediante a impossibilidade do 

retorno presencial das atividades, resultando em três fases.  

O Programa Emergencial foi elaborado seguindo as Portarias do MEC nº 

343/2020 e 544/2020 e as Instruções Normativas do IFSULDEMINAS nº 

001/2020, nº 003/2020 e nº 008/2020 para a organização das atividades 

remotas, registros acadêmicos e procedimentos operacionais adotados no 

ensino, com a participação da gestão, docentes, servidores e representantes de 

turma. 

A fase 1 ocorreu no período de 18 de março de 2020 a 12 de junho de 

2020. Nesta fase ocorreram o planejamento e capacitação dos professores para 

a organização do ensino remoto por meio de aulas síncronas e assíncronas, a 

elaboração de Guias de Estudos e a organização das disciplinas em salas de 

aulas virtuais do Google Classroom. No mês de março iniciou-se o empréstimo 

de computadores aos alunos. Foram emprestados mais de 60 computadores. No 

mês de abril ocorreu a contratação do profissional bolsista do AEE para 

acompanhamento de alunos com necessidades especiais e o programa do 

auxílio internet para alunos com vulnerabilidade socioeconômica. No mês de 

maio iniciou-se o projeto de monitoria virtual, com seleção de alunos bolsistas. 

A fase 2 ocorreu no período de 13 de junho de 2020 a 15 de agosto de 

2020. Foram planejados a finalização das disciplinas práticas de forma remota e 

a organização de avaliações para o término do semestre letivo. 

A fase 3 começou em 19 de agosto de 2020 com previsão de término em 

18 de dezembro de 2020. Nesta fase houve o planejamento das disciplinas do 

2º semestre com a organização curricular para a oferta de disciplinas práticas de 

forma remota. Houve, ainda, a organização de atividades práticas que serão 

desenvolvidas em 2021, de forma presencial, por meio da continuidade em 

outras disciplinas ou da oferta de cursos extracurriculares com anuência de 

alunos e responsáveis e deliberação dos Colegiados de Curso. No mês de 

agosto, iniciou-se o projeto Plantão Psicológico, atendimento on-line com 



psicólogas do Campus Pouso Alegre, por meio de parceria firmada entre 

Diretoria de Assuntos Estudantis da Reitoria, Campus Pouso Alegre e Campus 

Avançado Carmo de Minas. 

Os horários das aulas foram mantidos para todas as turmas e cursos, com 

uma média de cinquenta por cento da carga horária com aulas síncronas e 

cinquenta por cento de forma assíncrona. Os alunos recebem Guias de Estudos 

Semanais com o planejamento das aulas da semana contendo: data, horário de 

aula, disciplina, tipo de aula, plataforma de acesso, conteúdo da aula, 

observação e horário de plantão dos professores.  

  



3 PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

 

As disciplinas que possuem carga horária prática com possibilidade de 

serem trabalhadas de forma remota realizaram a adequação das metodologias, 

estratégias, infraestrutura e avaliação para o ensino remoto. 

Os planos específicos de adequação das disciplinas estão descritos 

abaixo de acordo com as especificidades do conteúdo programático de cada 

disciplina, atendendo as regulamentações do Parecer CNE nº 5/2020 e da INº 

13/2020 do IFSULDEMINAS. 

No segundo semestre de 2020, foram trabalhados de forma remota as 

disciplinas com os quantitativos de carga horária prática apresentados no quadro 

abaixo. 

  



 

Quadro 2 - Carga horária das disciplinas 

Carga horária das disciplinas 

Técnico em Administração Subsequente 

Módulo I 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Introdução à Administração  28 12 

Informática Aplicada  24 56 

Português Instrumental e Redação  28 12 

Ética, Responsabilidade Social e Ambiental  36 4 

Introdução a Microeconomia  32 8 

Estatística e Métodos Quantitativos  24 16 

Recursos Humanos  55 25 

Matemática Financeira 24 16 

Módulo III 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Administração da Produção e Operações 72 8  

Administração Financeira e Orçamentária 30 10  

Gerência de Projetos 30 10  

Gestão de Custos e Formação de Preços 24 16  

Marketing Empresarial 48 32  

Plano de Negócios e Planejamento Estratégico 35 45 

Relações Comerciais Internacionais e do 
Agronegócio 

24 16  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 2 - Adequações do plano de ensino – disciplina Introdução a 
Administração 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO Técnico em Administração Subsequente  

Turma Módulo I  

Disciplina Introdução a Administração  

Carga Horária: 

33:20:00h 

Número de Aulas: 

40 aulas  

Teórica: 28 aulas  Prática: 12 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos teóricos e práticos foram ministrados de forma remota e as 

metodologias foram adaptadas às tecnologias utilizadas. Além das explicações 

expositivas dialogadas, foram empregadas propostas didáticas compostas por 

slides, filmes, pesquisas virtuais, jogos, vídeos e artigos científicos. Para as aulas 

síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet que se adequou às 

necessidades para que essas se tornassem mais interativas. Nas aulas 

assíncronas foi utilizada a ferramenta Google Classroom que comportou os 

vídeos gravados nas aulas síncronas e as atividades disponibilizadas para os 

alunos. Os atendimentos aos discente foram realizados pelo Google Meet, e-mail 

e whatsapp. Os alunos possuem um grupo de whatsapp que facilita a 

comunicação e o esclarecimento de dúvidas. As aulas práticas foram 

desenvolvidas através de entrevistas virtuais, pesquisas em sites, análise de 

vídeos empresariais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas: 2,0 pts (4 atividades) 

• Os trabalhos foram de pesquisa com orientações postadas no Google 
Classroom e a entrega pela mesma ferramenta de postagem. 

• As Avaliações foram pelo Google Forms. 
Foram destinados 2,0 pts para o cumprimento das atividades realizadas no 
classroom. 

INFRAESTRUTURA 

Para o desenvolvimento dos conteúdos programáticos teóricos e práticos e 

aplicação das avaliações e trabalhos foram utilizados Ferramentas do Google, 

como: Google Meet e Google Classroom, Google Forms, textos e também vídeos 

do Youtube. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

  



 

Quadro 3 - Adequações do plano de ensino – disciplina Estatística e Métodos 
Quantitativos 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: I 

Disciplina Estatística e Métodos Quantitativos 

Carga Horária:  Número de Aulas: 40 Teórica: 24 Prática: 16 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas: Google Meet.  

Nas aulas práticas utilizamos metodologias ativas de ensino, estimulando o aluno 

a assumir o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando 

métodos como: sala de aula invertida (apresentações/explanações); aprendizagem 

baseada em projetos (trabalho em equipe e proposição de soluções); estudo de 

casos (resoluções de problemas reais que uma empresa enfrenta no seu cotidiano 

de trabalho); Quiz interativo/simultâneo (jogo de perguntas e respostas durante a 

aula); Aulas dialogadas (estímulo ao debate e reflexões críticas sobre o conteúdo 

abordado). 

Aulas assíncronas: Sala de aula Virtual. 

Criação de vídeos (apresentações individuais e em grupo); Uso de ferramentas 

online de ensino e aprendizagem (Google Classroom); busca e leitura de artigos 

científicos em bases de dados (Google Acadêmico e Scielo, principalmente).  

Plantões: hangout, whatsapp, Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação se resumem ao: nível de conhecimento apresentado; 

aplicabilidade do conteúdo em soluções diárias da profissão; capacidade de 

interação e diálogo (com o professor e equipe); promoção de habilidades 

profissionais e interpessoais. 

Ferramentas utilizadas: apresentações pelo Google Meet; gravação de vídeos pelo 

YouTube; Quiz; testes avaliativos pelo Google Forms; Resenhas críticas; Correções 

simultâneas (online), avaliações pelo Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 



Google Classroom; Google Meet; Google Forms; Google Drive; Google Agenda; 

Google Acadêmico; biblioteca digital; YouTube; WhatsApp; e-mail; pacote office; 

etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 4 - Adequações do plano de ensino – disciplina Ética, 
Responsabilidade Social e Ambiental 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Técnico em Administração Subsequente  

Turma Módulo I  

Disciplina Ética, Responsabilidade Social e Ambiental  

Carga Horária: 
33:20:00h 

Número de Aulas: 40 

aulas  

Teórica: 36 aulas  Prática: 04 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento dos conteúdos programáticos teóricos e práticos aconteceu 

remotamente. Para tanto, fez-se necessário como estratégias didáticas o uso de 

tecnologias de informação e comunicação, tais como computadores, 

smartphones e outros. Utilizando esse aparato tecnológico como instrumentos 

mediadores foi trabalhado slides, vídeos e textos. Para as aulas síncronas foi 

utilizado o Google Meet de forma dialógica. Nas aulas assíncronas foi utilizado 

Google Classroom, onde foram postas as materiais e atividades. Os 

plantões/atendimento ao discente aconteceram via Google Hangout, Whatsapp, 

e-mail e Google Classroom.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Bimestral 01: 3 pontos. 
Avaliação Bimestral 02: 3 pontos. 
Trabalho Bimestral 01: 2 pontos 
Trabalho Bimestral 02: 2 pontos 
Os trabalhos foram de pesquisa com orientações postadas no Google Classroom e 
a entrega pela mesma ferramenta de postagem. 
As Avaliações foram pelo Google Forms. 

INFRAESTRUTURA 

Para o desenvolvimento dos conteúdos programáticos teóricos e práticos e 

aplicação das avaliações e trabalhos foram utilizados Ferramentas do Google, 

como: Google Meet e Google Classroom, Google Forms, textos e também vídeos 

do Youtube. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 5 - Adequações do plano de ensino – disciplina Informática Aplicada 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração  Subsequente 

Turma  Módulo I  

Disciplina Informática Aplicada.  

 

Carga Horária:  

75h 

Número de Aulas: 

 100 aulas  

Teórica:  

24 aulas  

Prática:  

56 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas e teóricas  

Status da disciplina:  

( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 
 

METODOLOGIA 

Nas aulas síncronas foram usadas as ferramentas google Meet e google 

classroom. O Meet foi usado como ferramenta de interação e comunicação com 

os alunos, também foi usado como ferramenta síncrona o watts App para sanar 

dúvidas mais urgentes durante a execução das atividades assíncronas e de 

forma mais rápida. Todo material usado nas aulas síncronas, assim como as 

atividades, trabalhos, vídeos, foram postados na Sala de aula Virtual  Google 

Classroom. Para os plantões foi usado:  whatsapp, Google Meet, email. Para as 

aulas práticas foi usado o pacote Office do Windows e do Linux, de acordo com 

o que o aluno tinha disponível em seu computador ou celular.  Com isso foi 

possível cumprir todo planejamento proposto no plano de ensino.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios avaliativos usados foram a participação nas aulas síncronas, 

execução de exercícios e atividades assíncronas através de trabalho em dupla, 

equipe e individual. Também foram usadas estratégias como pesquisas, debates, 

avaliação através do Google Forms e exercícios práticos.  

INFRAESTRUTURA 

Além das ferramentas de interação citadas (google Meet e classroom, watssApp, 

Email),  foram usados para as aulas práticas o pacote Office do Windows e do 

Linux, de acordo com o que o aluno tinha disponível em seu computador ou 

celular. O uso destas ferramentas tornou possível o cumprimento de todo 

planejamento proposto no plano de ensino. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 6 - Adequações do plano de ensino – disciplina Introdução à 
Microeconomia 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: I 

Disciplina Introdução à Microeconomia 

Carga Horária:  Número de Aulas: 40 Teórica: 32 Prática: 8 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas: Google Meet.  

Nas aulas práticas utilizamos metodologias ativas de ensino, estimulando o aluno 

a assumir o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando 

métodos como: sala de aula invertida (apresentações/explanações); aprendizagem 

baseada em projetos (trabalho em equipe e proposição de soluções); estudo de 

casos (resoluções de problemas reais que uma empresa enfrenta no seu cotidiano 

de trabalho); Quiz interativo/simultâneo (jogo de perguntas e respostas durante a 

aula); Aulas dialogadas (estímulo ao debate e reflexões críticas sobre o conteúdo 

abordado). 

Aulas assíncronas: Sala de aula Virtual. 

Criação de vídeos (apresentações individuais e em grupo); Uso de ferramentas 

online de ensino e aprendizagem (Google Classroom); busca e leitura de artigos 

científicos em bases de dados (Google Acadêmico e Scielo, principalmente).  

Plantões: hangout, whatsapp, Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação se resumem ao: nível de conhecimento apresentado; 

aplicabilidade do conteúdo em soluções diárias da profissão; capacidade de 

interação e diálogo (com o professor e equipe); promoção de habilidades 

profissionais e interpessoais. 

Ferramentas utilizadas: apresentações pelo Google Meet; gravação de vídeos pelo 

YouTube; Quiz; testes avaliativos pelo Google Forms; Resenhas críticas; Correções 

simultâneas (online), avaliações pelo Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 



Google Classroom; Google Meet; Google Forms; Google Drive; Google Agenda; 

Google Acadêmico; biblioteca digital; YouTube; WhatsApp; e-mail; pacote office; 

etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 7 - Adequações do plano de ensino – disciplina Matemática Financeira 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: I 

Disciplina Matemática Financeira 

Carga Horária: 33,20  Número de Aulas: 40 Teórica: 24 Prática: 16 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( X ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos por meio de 

aulas orais apresentadas pelo docente e pela realização de atividades e trabalhos 

por parte dos alunos. Foram utilizadas ferramentas como Google Forms para 

realização de formulários para geração do Quiz de conteúdo, também foram 

utilizadas planilhas eletrônicas para o desenvolvimento do raciocínio dos alunos 

frente à Matemática financeira. A turma possui um grupo na plataforma Whatsapp 

onde os alunos recebem semanalmente o Guia de Estudos Unificado destacando 

informações importantes como disciplina, horário, tipo de aula, síncrona ou 

assíncrona, conteúdo e link de acesso. Para as aulas Assíncronas foram utilizadas 

listas de exercícios para fixação do conteúdo. Para as aulas Síncronas (ao vivo) 

foram efetuadas gravações e tais vídeos foram disponibilizados na plataforma 

Youtube e Google Classroom. Os plantões da disciplina ocorreram não somente no 

respectivo dia previsto, mas, a qualquer momento de dúvida dos alunos com 

utilização de ferramentas como whatsapp e e-mail institucional. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As estratégias de avaliação foram em torno da realização de atividades avaliativas 

com a ferramenta Google Forms (quiz sobre os conteúdos), realização de listas de 

exercícios teóricos e construção de planilhas eletrônicas práticas. Foram 

disponibilizados 10 pontos no semestre. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ferramentas tecnológicas diversas como Whatsapp, Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Google Meet, Google Forms, Planilhas Eletrônicas, E-

mails etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 8 - Adequações do plano de ensino – disciplina Português Instrumental 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: I 

Disciplina Português Instrumental e Redação 

Carga Horária: 

33h20min 

Número de Aulas: 40 Teórica: 28 Prática: 12 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático da disciplina foi distribuído em aulas síncronas e 

assíncronas. Nas aulas síncronas foi utilizado o software Google Meet para 

apresentação dos conteúdos em slides, quizzes para apresentar ou revisar a 

matéria e vídeos do YouTube. Nas aulas assíncronas foram enviados textos, 

exercícios e trabalhos pelo Google Classroom.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como forma de avaliação foram utiliazados testes no Google Forms; trabalhos, 

exercícios, produções de texto e avaliações enviados pelo Google Classroom.  

INFRAESTRUTURA 

Aulas síncronas: Google Meet, Youtube. Aulas assíncronas: Google Classroom e 

vídeos. Para o atendimento ao discente foram usados Hangout, Whatsapp e Google 

Meet. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 9 - Adequações do plano de ensino – disciplina Recursos Humanos 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Técnico em Administração Subsequente  

Turma Módulo I  

Disciplina Recursos Humanos  

Carga Horária: 

66:40:00h 

Número de Aulas: 

80 aulas  

Teórica: 55 aulas  Prática: 25 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos teóricos e práticos foram ministrados de forma remota e as 

metodologias foram adaptadas às tecnologias utilizadas. Além das explicações 

expositivas dialogadas, foram empregadas propostas didáticas compostas por 

slides, filmes, pesquisas virtuais, jogos, vídeos e artigos científicos. Para as aulas 

síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet que se adequou às 

necessidades para que essas se tornassem mais interativas. Nas aulas 

assíncronas foi utilizada a ferramenta Google Classroom que comportou os 

vídeos gravados nas aulas síncronas e as atividades disponibilizadas para os 

alunos. Os atendimentos aos discente foram realizados pelo Google Meet, e-mail 

e whatsapp. Os alunos possuem um grupo de whatsapp que facilita a 

comunicação e o esclarecimento de dúvidas. As aulas práticas foram 

desenvolvidas através de entrevistas virtuais, pesquisas em sites, análise de 

vídeos empresariais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas: 3,0 pts (3 atividades) 

• Os trabalhos foram de pesquisa com orientações postadas no Google 
Classroom e a entrega pela mesma ferramenta de postagem. 

• As Avaliações foram pelo Google Forms. 
Foi destinado 1,0 pt para o cumprimento das atividades realizadas no classroom. 

INFRAESTRUTURA 

Para o desenvolvimento dos conteúdos programáticos teóricos e práticos e 

aplicação das avaliações e trabalhos foram utilizados Ferramentas do Google, 

como: Google Meet e Google Classroom, Google Forms, textos e também vídeos 

do Youtube. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 10 - Adequações do plano de ensino – disciplina Administração 
Financeira e Orçamentária 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: III 

Disciplina Administração Financeira e Orçamentária 

Carga Horária:  Número de Aulas: 40 Teórica: 30 Prática: 10 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas: Google Meet.  

Nas aulas práticas utilizamos metodologias ativas de ensino, estimulando o aluno 

a assumir o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando 

métodos como: sala de aula invertida (apresentações/explanações); aprendizagem 

baseada em projetos (trabalho em equipe e proposição de soluções); estudo de 

casos (resoluções de problemas reais que uma empresa enfrenta no seu cotidiano 

de trabalho); Quiz interativo/simultâneo (jogo de perguntas e respostas durante a 

aula); Aulas dialogadas (estímulo ao debate e reflexões críticas sobre o conteúdo 

abordado). 

Aulas assíncronas: Sala de aula Virtual. 

Criação de vídeos (apresentações individuais e em grupo); Uso de ferramentas 

online de ensino e aprendizagem (Google Classroom); busca e leitura de artigos 

científicos em bases de dados (Google Acadêmico e Scielo, principalmente).  

Plantões: hangout, whatsapp, Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação se resumem ao: nível de conhecimento apresentado; 

aplicabilidade do conteúdo em soluções diárias da profissão; capacidade de 

interação e diálogo (com o professor e equipe); promoção de habilidades 

profissionais e interpessoais. 

Ferramentas utilizadas: apresentações pelo Google Meet; gravação de vídeos pelo 

YouTube; Quiz; testes avaliativos pelo Google Forms; Resenhas críticas; Correções 

simultâneas (online), avaliações pelo Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 



Google Classroom; Google Meet; Google Forms; Google Drive; Google Agenda; 

Google Acadêmico; biblioteca digital; YouTube; WhatsApp; e-mail; pacote office; 

etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 11 - Adequações do plano de ensino – disciplina Gerência de Projetos 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: III 

Disciplina Gerência de Projetos 

Carga Horária: 30  Número de Aulas: 40 Teórica: 30 Prática: 10 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( X ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos por meio de 

aulas orais apresentadas pelo docente e pela realização de atividades e trabalhos 

por parte dos alunos. Foram utilizadas ferramentas como Google Forms para 

realização de formulários para geração do Quiz de conteúdo, também foram 

utilizadas planilhas eletrônicas para o desenvolvimento prático sobre o 

Gerenciamento do tempo em projetos. A turma possui um grupo na plataforma 

Whatsapp onde os alunos recebem semanalmente o Guia de Estudos Unificado 

destacando informações importantes como disciplina, horário, tipo de aula, síncrona 

ou assíncrona, conteúdo e link de acesso. Para as aulas Assíncronas foram 

realizadas atividades semanais como forma de colocar em prática a teoria 

aprendida. Para as aulas Síncronas (ao vivo) foram efetuadas gravações e tais 

vídeos também foram disponibilizados na plataforma Youtube e Google Classroom. 

Os plantões da disciplina ocorreram não somente no respectivo dia previsto, mas, 

a qualquer momento de dúvida dos alunos com utilização de ferramentas como 

whatsapp e e-mail institucional. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As estratégias de avaliação foram em torno da realização de atividades avaliativas 

com a ferramenta Google Forms (quiz sobre os conteúdos), realização de listas de 

exercícios teóricos, construção de planilhas eletrônicas práticas, além do projeto da 

disciplina entregue ao final do semestre. A realização do projeto possuiu caráter 

prático pois se tratava de todo o gerenciamento de projetos de uma empresa (desde 

a fundação até sua operação). Foram disponibilizados 10 pontos no semestre. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ferramentas tecnológicas diversas como Whatsapp, Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Google Meet, Google Forms, Planilhas Eletrônicas, 

Software X-mind (construção de fluxogramas, organogramas, diagramas), E-mails 

etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 12 - Adequações do plano de ensino – disciplina Gestão de Custos e 
Formação de Preços 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: III 

Disciplina Gestão de Custos e Formação de Preços 

Carga Horária: 33,20  Número de Aulas: 40 Teórica: 24 Prática: 16 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( X ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos por meio de 

aulas orais apresentadas pelo docente e pela realização de atividades e trabalhos 

por parte dos alunos. Foram utilizadas ferramentas como Google Forms para 

realização de formulários para geração do Quiz de conteúdo, também foram 

utilizadas planilhas eletrônicas para o desenvolvimento do raciocínio dos alunos 

frente à Gestão de custos e formação de preços. A turma possui um grupo na 

plataforma Whatsapp onde os alunos recebem semanalmente o Guia de Estudos 

Unificado destacando informações importantes como disciplina, horário, tipo de 

aula, síncrona ou assíncrona, conteúdo e link de acesso. Para as aulas Assíncronas 

foram realizadas diversas listas de exercícios com forma de fixação do conteúdo. 

Para as aulas Síncronas (ao vivo) foram efetuadas gravações e tais vídeos também 

foram disponibilizados na plataforma Youtube e Google Classroom. Os plantões da 

disciplina ocorreram não somente no respectivo dia previsto, mas, a qualquer 

momento de dúvida dos alunos com utilização de ferramentas como whatsapp e e-

mail institucional. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As estratégias de avaliação foram em torno da realização de atividades avaliativas 

com a ferramenta Google Forms (quiz sobre os conteúdos), realização de listas de 

exercícios teóricos e construção de planilhas eletrônicas práticas. Foram 

disponibilizados 10 pontos no semestre. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ferramentas tecnológicas diversas como Whatsapp, Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Google Meet, Google Forms, Planilhas Eletrônicas, 

Software X-mind (construção de fluxogramas, organogramas, diagramas), E-mails 

etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 13 - Adequações do plano de ensino – disciplina Marketing Empresarial 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: III 

Disciplina Marketing Empresarial 

Carga Horária: 66:40  Número de Aulas: 80 Teórica: 48 Prática: 32 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( X ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos por meio de 

aulas orais apresentadas pelo docente e pela realização de atividades e trabalhos 

por parte dos alunos. Foram utilizadas ferramentas como Google Forms para 

realização de formulários para geração do Quiz de conteúdo, também foram 

realizadas pesquisas pelos alunos frente aos temas de estudo. A turma possui um 

grupo na plataforma Whatsapp onde os alunos recebem semanalmente o Guia de 

Estudos Unificado destacando informações importantes como disciplina, horário, 

tipo de aula, síncrona ou assíncrona, conteúdo e link de acesso. Para as aulas 

Assíncronas foram realizadas atividades semanais como forma de colocar em 

prática a teoria aprendida. Para as aulas Síncronas (ao vivo) foram efetuadas 

gravações e tais vídeos também foram disponibilizados na plataforma Youtube e 

Google Classroom. Os plantões da disciplina ocorreram não somente no respectivo 

dia previsto, mas, a qualquer momento de dúvida dos alunos com utilização de 

ferramentas como whatsapp e e-mail institucional. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As estratégias de avaliação foram em torno da realização de atividades avaliativas 

com a ferramenta Google Forms (quiz sobre os conteúdos) e realização de 

atividades diversas. Foram disponibilizados 10 pontos no semestre. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ferramentas tecnológicas diversas como Whatsapp, Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Google Meet, Google Forms, Planilhas Eletrônicas, 

Software X-mind (construção de fluxogramas, organogramas, diagramas), E-mails 

etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 14 - Adequações do plano de ensino – disciplina Relações Comerciais 
e Internacionais do Agronegócio 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo: III 

Disciplina Relações Comerciais e Internacionais do Agronegócio 

Carga Horária:  Número de Aulas: 40 Teórica: 24 Prática: 16 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas: Google Meet.  

Nas aulas práticas utilizamos metodologias ativas de ensino, estimulando o aluno 

a assumir o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando 

métodos como: sala de aula invertida (apresentações/explanações); aprendizagem 

baseada em projetos (trabalho em equipe e proposição de soluções); estudo de 

casos (resoluções de problemas reais que uma empresa enfrenta no seu cotidiano 

de trabalho); Quiz interativo/simultâneo (jogo de perguntas e respostas durante a 

aula); Aulas dialogadas (estímulo ao debate e reflexões críticas sobre o conteúdo 

abordado). 

Aulas assíncronas: Sala de aula Virtual. 

Criação de vídeos (apresentações individuais e em grupo); Uso de ferramentas 

online de ensino e aprendizagem (Google Classroom); busca e leitura de artigos 

científicos em bases de dados (Google Acadêmico e Scielo, principalmente).  

Plantões: hangout, whatsapp, Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação se resumem ao: nível de conhecimento apresentado; 

aplicabilidade do conteúdo em soluções diárias da profissão; capacidade de 

interação e diálogo (com o professor e equipe); promoção de habilidades 

profissionais e interpessoais. 

Ferramentas utilizadas: apresentações pelo Google Meet; gravação de vídeos pelo 

YouTube; Quiz; testes avaliativos pelo Google Forms; Resenhas críticas; Correções 

simultâneas (online), avaliações pelo Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 



Google Classroom; Google Meet; Google Forms; Google Drive; Google Agenda; 

Google Acadêmico; biblioteca digital; YouTube; WhatsApp; e-mail; pacote office; 

etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

  



Quadro 15 - Adequações do plano de ensino – disciplina Plano de Negócios e 
Planejamento Estratégico 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Técnico em Administração Subsequente 

Turma Módulo III 

Disciplina Plano de Negócios e Planejamento Estratégico 

 Carga Horária: 

66h40’ 

Número de Aulas: 80 

aulas 

Teórica: 35 aulas Prática: 45 aulas  

 Composição da 

Disciplina: Atividades 

Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

( ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos teóricos e práticos foram ministrados de forma remota e as 

metodologias foram adaptadas às tecnologias utilizadas. Além das explicações 

expositivas dialogadas, foram empregadas propostas didáticas compostas por 

slides, filmes, pesquisas virtuais, jogos, vídeos e artigos científicos. Para as aulas 

síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet que se adequou às 

necessidades para que essas se tornassem mais interativas. Nas aulas 

assíncronas foi utilizada a ferramenta Google Classroom que comportou os 

vídeos gravados nas aulas síncronas e as atividades disponibilizadas para os 

alunos. Os atendimentos aos discente foram realizados pelo Google Meet, e-mail 

e whatsapp. Os alunos possuem um grupo de whatsapp que facilita a 

comunicação e o esclarecimento de dúvidas. As aulas práticas foram 

desenvolvidas através de entrevistas virtuais, pesquisas em sites, análise de 

vídeos empresariais e a construção do Plano de Negócios de maneira virtual. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As estratégias de avaliação foram em torno da realização de atividades 

avaliativas com a ferramenta Google Forms, Quiz sobre os conteúdos, realização 

de trabalhos em equipe, apresentação do Plano de Negócios pelo Google Meet 

e participação nas aulas. Foram disponibilizados 10 pontos no semestre. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ferramentas tecnológicas diversas como Whatsapp, Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Google Meet, Google Forms, Canva, E-mails, oCam 

etc. Foram disponibilizados pelo Campus Avançado Carmo de Minas 

equipamentos (computador/ notebook) e ajuda de custo para aquisição de 

internet para os alunos que solicitantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 



Quadro 16 - Adequações do plano de ensino – disciplina Administração da 
Produção e Operações 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO  Técnico em Administração Subsequente 

Turma  Módulo III 

Disciplina Administração da Produção e Operações 

Carga Horária: 

66h40min 

Número de Aulas: 80 

aulas 

Teórica: 72 aulas Prática: 8 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Conforme feito no 1º semestre de 2020, foi realizada, ao longo do período de atividades 

remotas, aulas síncronas e assíncronas. O percentual de cada modalidade foi de 50%. 

Nas aulas síncronas as aulas eram lecionadas conforme as aulas presenciais. O professor 

da disciplina explicava, contextualizava, utilizava exemplos e cases. Foi possível nessas 

aulas síncronas manter a interação muito próxima do que ocorria em sala de aula 

presencial. Os alunos podiam perguntar, interagir, enfim, construir o conhecimento. Nas 

aulas assíncronas os alunos receberam materiais diversos, como vídeos, artigos, quiz 

avaliativos, material para pesquisa e exemplos ligados com a área. Essa disciplina permitiu 

a utilização de atividades práticas para entendimento do conteúdo lecionado. Foram feitas 

pesquisas (pontuadas e sem pontuação), vários quiz avaliativos e questionários de 

perguntas. Essas atividades tiveram o intuito de simular situações práticas que pudessem 

propiciar a vivência profissional aos alunos.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações no segundo semestre, conforme determinado em Instruções 

Normativas do IFSULDEMINAS, foram aplicadas de forma síncrona e, também, 

assíncrona, de acordo com o objetivo de cada avaliação. Diferenciou-se do 1ª 

semestre por ter sido utilizada a forma síncrona também nas avaliações. Além das 

avaliações síncronas, foram realizadas atividades diferentes, como Quiz avaliativos 

e pesquisas individuais e em grupo. 

INFRAESTRUTURA 

As aulas utilizaram basicamente duas ferramentas. O Google Classroom foi 

utilizado para postagens de materiais, realização de atividades avaliativas, uso da 

ferramenta Mural para postagens de vídeos explicativos sobre a dinâmica das 

aulas e realização de atividades avaliativas. A 2º ferramenta é o Google Meet, onde 

as aulas síncronas eram ministradas de forma on-line com o professor explicando 

e os alunos realizando as intervenções, perguntas e participando com exemplos. 



De forma complementar a essas duas principais ferramentas foram utilizados 

outros recursos como youtube, vídeos empresariais e com exemplos de 

ferramentas estudadas, fotos, sites, artigos e revistas científicas e da área. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



4 ESTÁGIO 

 

Os estágios poderão ser realizados de forma remota, na modalidade 

home office, para os cursos técnicos e superiores, desde que a natureza do 

curso e da atividade possibilitem essa realização remota e a empresa 

Concedente e o Orientador do Estágio ou Coordenador do Curso estejam de 

acordo, conforme orienta o Parecer CNE/CP nº 05/2020. 

A opção de realização home office possibilita ao estudante ter acesso à 

empresa (s) que estão fisicamente distantes e que possuam áreas de atuação 

que possam contribuir para o seu aprofundamento de estudos. 

No caso de estágio home office, recomenda-se que o professor orientador 

colabore com o esclarecimento de dúvidas, apresentadas pelo estudante 

durante a realização das atividades e acompanhe o cronograma das atividades 

propostas pela empresa, promovendo as intervenções que considerar 

pertinentes. 

No período de substituição das atividades presenciais por atidades 

remotas, em virtude do Coronavírus disease 2019 (COVID-19), o estagiário 

poderá desenvolver suas atividades de estágio em empresas, instituições e nas 

propriedades agrícolas, supervisionados por parentes de 1º grau. 

Em relação aos estudantes dos cursos técnicos, o estágio poderá ser 

realizado de forma remota, desde que atendidos os critérios previstos no artigo 

3º, §3º da Portaria 617 de 03 agosto de 2020 do Ministério da Educação (MEC): 

 

I - seja aprovada pela instância competente da instituição de ensino; 
II - garanta a replicação do ambiente de atividade prática e/ou de 
trabalho; 
III- propicie o desenvolvimento de habilidades e competências 
esperadas no perfil profissional do técnico; 
IV - seja passível de avaliação do desempenho do estudante; e 
V - observe o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

Lei do Estágio (MEC, 2020, s/p.). 
 

As atividades de orientação dos estágios deverão ser mantidas, de 

maneira presencial ou não presencial, utilizando-se dos meios tecnológicos 

necessários. 

Estão autorizados a ter a totalidade (100%) da carga horária contabilizada 

como estágio obrigatório, independentemente de o estágio ter ou não sido 



realizado dentro do IFSULDEMINAS, desde que o aproveitamento seja deferido 

pelo Coordenador do Curso ou Orientador do Estágio. 

O Coordenador do Curso e/ou o Orientador do Estágio serão 

responsáveis por avaliar se as atividades práticas desenvolvidas nessas 

atividades estão relacionadas com a área de formação do curso e ensejadoras 

de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e interpessoal, preparando o 

estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho. 

As atividades de monitoria, de projetos de ensino, de iniciação científica, 

de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz e estágio remunerado, poderão ter aproveitamento total da carga 

horária de estágios, desde que tenham sido realizados no período previsto para 

realização do estágio obrigatório. 
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PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO 

 

1 DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Campus Avançado Carmo de Minas 

Curso Técnico em Alimentos Integrado ao 

Ensino Médio 

Resoluções CONSUP de 

aprovação de PPCs apensadas 

Resolução nº 98/2018 

 

Período/turmas contempladas 1º ano 

2º ano 

 

 

  



2 INTRODUÇÃO 

 

O IFSULDEMINAS Campus Avançado Carmo de Minas iniciou as 

atividades remotas em 23 de março de 2020, com reposição das aulas a partir 

do dia 18 de março de 2020. O Programa Emergencial de Ensino Remoto do 

Campus foi elaborado e readequado duas vezes, mediante a impossibilidade do 

retorno presencial das atividades, resultando em três fases.  

O Programa Emergencial foi elaborado seguindo as Portarias do MEC nº 

343/2020 e 544/2020 e as Instruções Normativas do IFSULDEMINAS nº 

001/2020, nº 003/2020 e nº 008/2020 para a organização das atividades 

remotas, registros acadêmicos e procedimentos operacionais adotados no 

ensino, com a participação da gestão, docentes, servidores e representantes de 

turma. 

A fase 1 ocorreu no período de 18 de março de 2020 a 12 de junho de 

2020. Nesta fase ocorreram o planejamento e capacitação dos professores para 

a organização do ensino remoto por meio de aulas síncronas e assíncronas, a 

elaboração de Guias de Estudos e a organização das disciplinas em salas de 

aulas virtuais do Google Classroom. No mês de março iniciou-se o empréstimo 

de computadores aos alunos. Foram emprestados mais de 60 computadores. No 

mês de abril ocorreu a contratação do profissional bolsista do AEE para 

acompanhamento de alunos com necessidades especiais e o programa do 

auxílio internet para alunos com vulnerabilidade socioeconômica. No mês de 

maio iniciou-se o projeto de monitoria virtual, com seleção de alunos bolsistas. 

A fase 2 ocorreu no período de 13 de junho de 2020 a 15 de agosto de 

2020. Foram planejados a finalização das disciplinas práticas de forma remota e 

a organização de avaliações para o término do semestre letivo. 

A fase 3 começou em 19 de agosto de 2020 com previsão de término em 

18 de dezembro de 2020. Nesta fase houve o planejamento das disciplinas do 

2º semestre com a organização curricular para a oferta de disciplinas práticas de 

forma remota. Houve, ainda, a organização de atividades práticas que serão 

desenvolvidas em 2021, de forma presencial, por meio da continuidade em 

outras disciplinas ou da oferta de cursos extracurriculares com anuência de 

alunos e responsáveis e deliberação dos Colegiados de Curso. No mês de 

agosto, iniciou-se o projeto Plantão Psicológico, atendimento on-line com 



psicólogas do Campus Pouso Alegre, por meio de parceria firmada entre 

Diretoria de Assuntos Estudantis da Reitoria, Campus Pouso Alegre e Campus 

Avançado Carmo de Minas. 

Os horários das aulas foram mantidos para todas as turmas e cursos, com 

uma média de cinquenta por cento da carga horária com aulas síncronas e 

cinquenta por cento de forma assíncrona. Os alunos recebem Guias de Estudos 

Semanais com o planejamento das aulas da semana contendo: data, horário de 

aula, disciplina, tipo de aula, plataforma de acesso, conteúdo da aula, 

observação e horário de plantão dos professores.  

  



3 PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

 

No ano letivo de 2020, a partir de 18 de março, todas as disciplinas foram 

trabalhadas de forma remota. As disciplinas que possuem carga horária prática 

com possibilidade de serem trabalhadas de forma remota realizaram a 

adequação das metodologias, estratégias, infraestrutura e avaliação para o 

ensino remoto. 

Os planos específicos de adequação das disciplinas estão descritos 

abaixo de acordo com as especificidades do conteúdo programático de cada 

disciplina, atendendo as regulamentações do Parecer CNE nº 5/2020 e da INº 

13/2020 do IFSULDEMINAS. 

  



 

Quadro 3 - Carga horária das disciplinas 

Carga horária das disciplinas 

Técnico em Alimentos Integrado 

1º ano – PPC Resolução nº98/2018 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Língua Portuguesa   200 - 

Língua Inglesa  80 - 

Educação Física  27 53 

Matemática  107 53 

Física  80 40 

Química  80 27 

Biologia  80  40 

História  80 - 

Geografia  80 - 

Sociologia  40 - 

Filosofia  40 - 

Química Experimental 27 53 

Tecnologia de Grãos e Panificação  48 32 

Microbiologia de Alimentos 48 32 

Segurança do  Trabalho  24 16 

Informática Básica 53 27 

 

2º ano - PPC Resolução nº98/2018 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Língua Portuguesa   200 - 

Língua Inglesa  80 - 

Educação Física  27 53 

Matemática 107 53 

Física  80 40 

Química  53 27 

Biologia  80 40 

História  80 - 

Geografia  80 - 

Sociologia  40 - 

Filosofia  40 - 

Aspectos Nutritivos e Análise de  Alimentos 48 32 



Higiene, controle e garantia de qualidade na indústria de 

alimentos 

48 32 

Tecnologia de produtos de origem animal: carnes e pescados 53 27 

Tecnologia de produtos de origem vegetal 53 27 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 2 - Adequações do plano de ensino – disciplina Educação Física 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao 

Ensino Médio 

Turma  1º Ano 

Disciplina Educação Física 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 27 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos das disciplinas foram trabalhados ao longo do ano através 

de aulas síncronas que eram realizadas através do aplicativo google Meet, nessas aulas 

as atividades eram realizadas através de vídeo chamadas nas quais ocorreram a maior 

parte dos aspectos práticos da disciplina. Além disso foram realizadas aulas 

assíncronas, nas quais os alunos poderiam realizar as atividades no seu próprio tempo 

e não necessariamente junto com o professor e demais colegas. As atividades práticas 

da disciplina de Educação Física foram adaptadas para atender as necessidades e 

realidades de cada aluno, em alguns conteúdos os alunos apresentavam fotos e vídeos 

durante as atividades práticas em outros eles apresentavam trabalhos em grupos sobre 

esporte e aspectos da prática de atividade física. Além disso foi criado um grupo de 

whatsapp para o compartilhamento de treinos e incentivo mútuo entre professor e 

alunos. Nesse grupo foram compartilhados fotos dos treinos que eram realizados, prints 

de aplicativos de localização constando atividades física ao longo da semana, dessa 

maneira era possível incentivar os alunos de forma lúdica a manter a atividade física de 

maneira que os alunos geravam motivação aos próprios colegas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Os critérios de avaliação foram mantidos os mesmos que estavam dentro do 

planejamento. Avaliação da Participação e Conceito, Prova, Trabalhos em Grupos, e 

Simulados. O que diferenciou foi a forma de realização dessas atividades avaliativas, 

nas quais os alunos realizavam as provas na plataforma google Classroom, e tinham 

uma semana para realização da mesma. Os trabalhos eram realizados e apresentados 

em aulas síncronas na plataforma Google Meet. E o simulado foi realizado através do 

Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 



Para a infraestrutura das atividades realizadas foram utilizadas principalmente as 

plataformas do Google: Meet, Classroom, Forms, Sites, e o Youtube. Durante algumas 

aulas foram implementados sites específicos para a apresentação de conteúdos 

elaborados a partir de uma demanda específica, como por exemplo um emulador de 

boneco anatômico virtual. Entretanto, era priorizado sempre plataformas gratuitas nas 

quais os alunos tivessem acessibilidade independente de qual aparelho (Celular, 

computador, notebook, tablet) utilizado para a participação das atividades. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 3 - Adequações do plano de ensino – disciplina Matemática 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1º ano  

Disciplina Matemática 

Carga Horária: 120 Número de Aulas: 160 aulas  Teórica: 107 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Para aulas síncronas e para os plantões foi utilizado o Google Meet, com 

apresentação de tela do OneNote com apostila nele e auxílio de uma mesa 

digitalizadora para facilitar a escrita. Para aulas assíncronas foram enviados 

materiais pelo Google Classroom, como videoaulas gravadas e arquivos de 

exercícios e apostilas. As aulas práticas foram trabalhadas utilizando o software 

livre Geogebra. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações consistiram em envio de resolução de exercícios dos alunos por 

meio de fotos tanto para a tarefa, quanto para as avaliações. 

INFRAESTRUTURA 

Foi utilizado o software Geogebra para mostrar o comportamento das funções 

específicas. Além do OneNote para escrever na tela com o auxílio de uma mesa 

digitalizadora e com a apresentação da apostila trabalhada. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 4 - Adequações do plano de ensino – disciplina Física 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma 1° Ano 

Disciplina Física 

Carga Horária: 90h Número de Aulas: 120 

aulas 

Teórica: 80 aulas Prática: 40 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas:  

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas expositivas através do google Meet e com utilização de lousa 

digital. No último bimestre foram utilizadas algumas simulações. Aulas 

assíncronas com vídeo aula e exercícios propostos. Todos os materiais 

assíncronos foram disponibilizados através do Google Classroom. Plantões 

foram realizados em sala aberta no Google Meet e no último bimestre pelo 

Google class e hangout. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Classroom e Google Forms, Seminários online. 

INFRAESTRUTURA 

Simulações interativas de Física PhET, Mangá da Física (quadrinhos). 

Documentários. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 5 - Adequações do plano de ensino – disciplina Química 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma   1° Ano  

Disciplina Química 

Carga Horária: 80h  Número de Aulas: 107 

aulas 

Teórica: 80 aulas  Prática: 27 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos de forma 

remota sendo empregado como estratégias didáticas slides, simulações, vídeos e 

textos técnicos científicos. Nas aulas síncronas foi utilizada a ferramenta Google 

Meet priorizando aula expositiva dialogada. Nas aulas assíncronas foi utilizada a 

ferramenta Google Classroom para disponibilizar as atividades. Os atendimentos 

aos discente foram realizados por meio do Google Meet, Google Hangout, e-mail e 

o mural do Google Classrooom. As aulas práticas foram cumpridas com a realização 

dos trabalhos de pesquisa, elaboração de roteiro e confecção de um material de 

divulgação científica (vídeo, mapa mental ou história em quadrinho) sobre um tema 

de interesse do próprio aluno, bem como confecção de slides e seminário.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como critérios de avaliação foram realizadas 5 atividades sendo a grande maioria 

envolvendo testes avaliativos pelo Google Forms e atividades em documento de 

texto. Com isso, além do conteúdo da disciplina, os alunos também puderam 

desenvolver habilidades relacionadas as tecnologias. A tarefa “trabalho de 

divulgação científica” foi construída nos 2°, 3° e 4° bimestre alcançando excelentes 

resultados em aspectos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Trabalho de Divulgação Científica (2 pontos): documento de texto e dependendo do 

trabalho final, vídeo. 

Tarefa avaliativa (2 pontos): documento de texto ou Google Forms. No 4º bimestre, 

seminário. 

Avaliação Bimestral (2 pontos): documento de texto ou Google Forms. 

Simulado (2 pontos): Google Forms. 

Autoavaliação (1 ponto): Google Forms. 
 

INFRAESTRUTURA 



Durante a disciplina foram adotados simuladores e aulas mediadas por vídeo. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 6 - Adequações do plano de ensino – disciplina Biologia 

Adequações nos Planos de 
Ensino 

2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Integrado ao 
Ensino Médio 

Turma  1º Ano  

Disciplina Biologia  

 

Carga Horária: 90h Número de Aulas: 120 aulas  Teórica: 80 aulas  Prática: 40 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas no google Meet. Aulas assíncronas, Sala de aula Virtual: Google 
Classroom. Plantões: hangout, whatsapp e Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms, Seminários online, Experimentos, 
Entrevista, Relatórios. 

INFRAESTRUTURA 

Utilização de videoaulas para demonstração de experimentos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 7 - Adequações do plano de ensino – disciplina Química Experimental 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma 1° Ano  

Disciplina Química Experimental 

Carga Horária: 80h Número de Aulas: 80 

aulas 

Teórica: 27 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos de forma remota 

sendo empregado como estratégias didáticas slides, simulações e vídeos. Nas aulas 

síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet priorizando aula expositiva dialogada. Nas 

aulas assíncronas foi utilizada a ferramenta Google Classroom para disponibilizar as 

atividades. Os atendimentos aos discente foram realizados por meio do Google Meet, 

Google Hangout, e-mail e o mural do Google Classrooom. As aulas práticas foram 

cumpridas com a realização dos relatórios trabalhos e experimento em casa. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como critérios de avaliação foram realizados trabalhos e relatórios sobre os tópicos 

experimentais. Também foram utilizados testes avaliativos pelo Google Forms, atividades 

em documento de texto e fórum colaborativo. Com isso, além do conteúdo da disciplina, os 

alunos também puderam desenvolver habilidades relacionadas as tecnologias.  

No 1° Bimestre: Relatório/Trabalho (3 pontos): documento de texto; Avaliação Mensal (2 

pontos): documento de texto; Tarefa Avaliativa (1 ponto): Google Forms; Avaliação 

Bimestral (3 pontos): documento de texto; Autoavaliação (1 ponto): Google Forms. 

No 2° Bimestre: Relatório/Trabalho (3 pontos): documento de texto; Tarefa avaliativa (2 

pontos): documento de texto; Avaliação Bimestral (4 pontos): documento de texto; 

Autoavaliação (1 ponto): Google Forms. 

No 3° Bimestre: Relatório/Trabalho (4 pontos): documento de texto; Tarefa avaliativa (2 

pontos): documento de texto; Avaliação Bimestral (4 pontos): Google Forms; Autoavaliação 

(1 ponto): Google Forms. 

No 4° Bimestre: Relatório/Trabalho (3 pontos): documento de texto; Tarefa avaliativa (2 

pontos): documento de texto; Fórum (1 ponto): comentário no Classroom; Avaliação 

Bimestral (4 pontos): Google Forms; Autoavaliação (1 ponto): Google Forms. 

INFRAESTRUTURA 

Durante a disciplina foram adotados simuladores, aulas mediadas por vídeo e aulas de 

demonstração gravadas. Os alunos realizaram um experimento em casa por meio de 

utensílios de baixo custo. 



Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 8 - Adequações do plano de ensino – disciplina Tecnologia de Grãos e 
Panificação 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma 1º Ano 

Disciplina Tecnologia de Grãos e Panificação 

Carga Horária: 60h Número de Aulas:  80 Teórica: 48 aulas  Prática: 32 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos foram ministrados por: 

- Aulas síncronas: realizadas pelo Google Meet, gravadas e disponibilizadas no 

Google Classroom para que os alunos tivessem acesso posterior à aula dada. 

- Aulas assíncronas: os materiais foram disponibilizados na Sala de Aula Virtual 

do Google Classroom. 

Para ambas, em geral foram utilizados vídeos explicativos, notas de aula, textos 

complementares (artigos, notícias, encartes e materiais técnicos). 

O atendimento de suporte aos alunos foi realizado por plantões e atendimentos 

pontuais por email, pelas postagens do Classroom, pelo Hangouts e pelo 

Whatsapp. 

Temas transversais também foram trabalhados, como as possibilidades de 

trabalho no Agronegócio Brasileiro (Revista Exame - O Brasil que vai bem - A 

covid-19 impacta a economia, mas o agronegócio vive o melhor de sua história. 

O tempo é de vacas gordas, mas a sustentabilidade não pode ficar de lado.  

https://exame.com/economia/o-brasil-que-vai-bem/. Disponibilizado: 25 set. 2020). 

Exemplos de materiais empregados:   

- Inovação em Panificação: materiais foram postados na Sala de Aula virtual para que 

os alunos entendessem as possibilidades e suas implicações na melhoria dos negócios, 

visto que as padarias são estabelecimentos muito comuns no meio de vida dos alunos. 

Eles foram organizados em pequenos grupos de deveriam ter que responder a uma 

questão relacionada ao tema, depois todos deveriam apresentar suas questões e o 

posicionamento do grupo sobre a atuação do técnico em alimentos no segmento 

específico. Atividade envolvia a parte escrita e a participação síncrona para apresentar 

o trabalho e ambas as ações foram pontuadas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Mecanismos variados foram empregados para avaliação: 



Seminários online (atividade em grupo com apresentação como citado acima), 

Testes avaliativos pelo Google Forms, Perguntas, Questionário de 

Autoavaliação/Participação/Conceito. 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura adotada foram: 

 - as transmissões via web: vídeos do Youtube; videoaulas do Google Meet; links 

capturados da internet com as diversas informações. Buscou-se manter 

interação com os alunos durante as aulas síncronas pelo chat, microfone e 

câmera do Meet. 

- os materiais criados pela professora e ou arquivos capturados da web e 

postados na Sala de Aula Virtual. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 9 - Adequações do plano de ensino – disciplina Microbiologia de 
Alimentos 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1° Ano 

Disciplina Microbiologia de Alimentos 

Carga Horária: 

66h40’ 

Número de Aulas: 

80 

Teórica: 48 Prática: 32 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos da disciplina foram apresentados no formato de 

aulas assíncrona e síncronas. As aulas síncronas foram apresentadas pelo 

Microsoft Office Power Point, contemplando dessa forma o conteúdo teórico, 

além disso algumas aulas via Google Meet foram ministradas do laboratório de 

microbiologia de alimentos para melhor visualização da técnica apresentada. Nas 

aulas assíncronas eram enviados vídeos do Youtube, artigos e textos que 

reforçaram os conteúdos visto nas aulas síncronas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms ( provas, relatórios e exercícios) 

INFRAESTRUTURA 

Gravação de videoaulas e demonstração de várias técnicas utilizadas em 

microbiologia de alimentos, utilizando a estrutura do laboratório de microbiologia 

de alimentos juntamente com os equipamentos, vidrarias e utensílios 

necessários. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 10 - Adequações do plano de ensino – disciplina Segurança do 
Trabalho 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao 

Ensino Médio 

Turma 1º Ano 

Disciplina Segurança do Trabalho 

Carga Horária: 30h Número de Aulas:  40 Teórica: 30 aulas  Prática: 10 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos foram ministrados por: 

- Aulas síncronas: realizadas pelo Google Meet, gravadas e disponibilizadas no 

Google Classroom para que os alunos tivessem acesso posterior à aula dada. 

- Aulas assíncronas: os materiais foram disponibilizados na Sala de Aula Virtual 

do Google Classroom. 

Para ambas, em geral foram utilizados vídeos explicativos, notas de aula, textos 

complementares (artigos, notícias, encartes e materiais técnicos). 

O atendimento de suporte aos alunos foi realizado por plantões e atendimentos 

pontuais por email, pelas postagens do Classroom, pelo Hangouts e pelo 

Whatsapp. 

Houve a realização de uma atividade integradora com a disciplina Educação 

Física. O tema foi Ginástica Laboral e os alunos puderam relacionar os aspetos 

da ginástica quanto à ação no corpo humano e a importância e aplicabilidade 

dela para os colaboradores no ambiente do trabalho. Os alunos, em grupo, 

desenvolveram um seminário em que apresentaram a aplicação de ginástica 

laboral em estudos de casos e demonstraram ganho de conhecimento do uso de 

ferramentas tecnológicas (slides gravados, vídeos etc). 

Temas transversais também foram trabalhados através de textos específicos, 

como sustentabilidade e inovação, incluindo o conceito Agro 4.0. 

Exemplos de materiais empregados:   

- Atividade avaliativa em equipe seguindo o roteiro disponibilizado e materiais teóricos 

de apoio. Os alunos desenvolveram não somente o tema, mas aprenderam a usar 

recurso tecnológicos (como gravar slides em formato vídeo) para realizarem suas 

apresentações. Numa aula seguinte a atividade foi corrigida, discutida e as dúvidas 

foram sanadas. 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Mecanismos variados foram empregados para avaliação: 

Seminários online (atividade em grupo com apresentação como citado acima), 

Testes avaliativos pelo Google Forms, Perguntas, Questionário de 

Autoavaliação/Participação/Conceito. 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura adotada foram: 

 - as transmissões via web: vídeos do Youtube; videoaulas do Google Meet; links 

capturados da internet com as diversas informações. Buscou-se manter interação 

com os alunos durante as aulas síncronas pelo chat, microfone e câmera do 

Meet. 

- os materiais criados pela professora e ou arquivos capturados da web e 

postados na Sala de Aula Virtual. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 11 - Adequações do plano de ensino – disciplina Informática Aplicada 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma 1º Ano Técnico em Alimentos  

Disciplina Informática Aplicada 

Carga Horária:  

60 horas 

Número de Aulas: 

80 aulas 

Teórica:  

27 aulas  

Prática:  

53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina:  

( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Nas aulas síncronas foram usadas as ferramentas google Meet e google 

classroom. O Meet foi usado como ferramenta de interação e comunicação com 

os alunos, também foi usado como ferramenta síncrona, o watts App para sanar 

dúvidas mais urgentes durante a execução das atividades assíncronas e de 

forma mais rápida. Todo material usado nas aulas síncronas, assim como as 

atividades, trabalhos, vídeos, foram postados na Sala de aula Virtual  Google 

Classroom. Para os plantões foi usado:  whatsapp, Google Meet, email. Para as 

aulas práticas foi usado o pacote Office do Windows e do Linux, de acordo com 

o que o aluno tinha disponível em seu computador ou celular.  Com isso foi 

possível cumprir todo planejamento proposto no plano de ensino. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios avaliativos usados foram a participação nas aulas síncronas, 

execução de exercícios e atividades assíncronas através de trabalho em dupla, 

equipe e individual. Também foram usadas estratégias como pesquisas, debates, 

avaliação através do Google Forms e exercícios práticos. 

INFRAESTRUTURA 

Além das ferramentas de interação citadas (google Meet e classroom, watssApp, 

Email), foram usados para as aulas práticas o pacote Office do Windows e do 

Linux, de acordo com o que o aluno tinha disponível em seu computador ou 

celular. O uso destas ferramentas tornou possível o cumprimento de todo 

planejamento proposto no plano de ensino. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 12 - Adequações do plano de ensino – disciplina Educação Física 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino 

Turma  2º Ano 

Disciplina Educação Física 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 
aulas  

Teórica: 27 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos das disciplinas foram trabalhados ao longo do ano através 

de aulas síncronas que eram realizadas através do aplicativo google Meet, nessas aulas 

as atividades eram realizadas através de vídeo chamadas nas quais ocorreram a maior 

parte dos aspectos práticos da disciplina. Além disso foram realizadas aulas 

assíncronas, nas quais os alunos poderiam realizar as atividades no seu próprio tempo 

e não necessariamente junto com o professor e demais colegas. As atividades práticas 

da disciplina de Educação Física foram adaptadas para atender as necessidades e 

realidades de cada aluno, em alguns conteúdos os alunos apresentavam fotos e vídeos 

durante as atividades práticas em outros eles apresentavam trabalhos em grupos sobre 

esporte e aspectos da prática de atividade física. Além disso foi criado um grupo de 

whatsapp para o compartilhamento de treinos e incentivo mútuo entre professor e 

alunos. Nesse grupo foram compartilhado fotos dos treinos que eram realizados, prints 

de aplicativos de localização constando atividades física ao longo da semana, dessa 

maneira era possível incentivar os alunos de forma lúdica a manter a atividade física de 

maneira que os alunos geravam motivação aos próprios colegas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Os critérios de avaliação foram mantidos os mesmos que estavam dentro do 

planejamento. Avaliação da Participação e Conceito, Prova, Trabalhos em Grupos, e 

Simulados. O que diferenciou foi a forma de realização dessas atividades avaliativas, 

nas quais os alunos realizavam as provas na plataforma google Classroom, e tinham 

uma semana para realização da mesma. Os trabalhos eram realizados e apresentados 

em aulas síncronas na plataforma Google Meet. E o simulado foi realizado através do 

Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 

Para a infraestrutura das atividades realizadas foram utilizadas principalmente as 

plataformas do Google: Meet, Classroom, Forms, Sites, e o Youtube. Durante algumas 

aulas foram implementados sites específicos para a apresentação de conteúdos 

elaborados a partir de uma demanda específica, como por exemplo um emulador de 

boneco anatômico virtual. Entretanto, era priorizado sempre plataformas gratuitas nas 

quais os alunos tivessem acessibilidade independente de qual aparelho (Celular, 

computador, notebook, tablet) utilizado para a participação das atividades. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 13 - Adequações do plano de ensino – disciplina Matemática 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino 

Turma  2º ano  

Disciplina Matemática 

Carga Horária: 120 Número de Aulas: 160 aulas  Teórica: 107 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Para aulas síncronas e para os plantões foi utilizado o Google Meet, com 

apresentação de tela do OneNote com apostila nele e auxílio de uma mesa 

digitalizadora para facilitar a escrita. Para aulas assíncronas foram enviados 

materiais pelo Google Classroom, como videoaulas gravadas e arquivos de 

exercícios e apostilas. As aulas práticas foram trabalhadas utilizando o software 

livre Geogebra. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações consistiram em envio de resolução de exercícios dos alunos por 

meio de fotos tanto para a tarefa, quanto para as avaliações. 

INFRAESTRUTURA 

Foi utilizado o software Geogebra para mostrar o comportamento das 

progressões específicas. Além do OneNote para escrever na tela com o auxílio 

de uma mesa digitalizadora e com a apresentação da apostila trabalhada. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 14 - Adequações do plano de ensino – disciplina Física 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino 

Turma 2° Ano 

Disciplina Física 

Carga Horária: 90h Número de Aulas: 120 

aulas 

Teórica: 80 aulas Prática: 40 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas expositivas através do google Meet e com utilização de lousa 

digital. Experiências práticas acompanhadas nas aulas práticas e desenvolvidas 

em casa. Uso de simulações. Aulas assíncronas com vídeo aula e exercícios 

propostos. Todos os materiais assíncronos foram disponibilizados através do 

Google Classroom. Plantões foram realizados em sala aberta no Google Meet e 

no último bimestre pelo Google class e hangout. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Classroom e Google Forms, Seminários online. 

INFRAESTRUTURA 

Simulações interativas de Física PhET. Práticas caseiras de baixo custo. 

Documentários. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 15 - Adequações do plano de ensino – disciplina Química 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma  Exemplo: 2° Ano  

Disciplina Química 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 53 aulas  Prática: 27 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos de forma 

remota sendo empregado como estratégias didáticas slides, simulações, vídeos e 

textos técnicos científicos. Nas aulas síncronas foi utilizada a ferramenta Google 

Meet priorizando aula expositiva dialogada. Nas aulas assíncronas foi utilizada a 

ferramenta Google Classroom para disponibilizar as atividades. Os atendimentos 

aos discente foram realizados por meio do Google Meet, Google Hangout, e-mail e 

o mural do Google Classrooom. As aulas práticas foram cumpridas com a realização 

dos trabalhos de pesquisa, elaboração de roteiro e confecção de um material de 

divulgação científica (vídeo, mapa mental ou história em quadrinho) sobre um tema 

de interesse do próprio aluno. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como critérios de avaliação foram realizadas 5 atividades sendo a grande maioria 

envolvendo testes avaliativos pelo Google Forms e atividades em documento de 

texto. Com isso, além do conteúdo da disciplina, os alunos também puderam 

desenvolver habilidades relacionadas as tecnologias. A tarefa “trabalho de 

divulgação científica” foi construída nos 2°, 3° e 4° bimestre alcançando excelentes 

resultados em aspectos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Trabalho de Divulgação Científica (2 pontos): documento de texto e dependendo 

do trabalho final, vídeo. 

Tarefa avaliativa (2 pontos): documento de texto ou Google Forms.  

Avaliação Bimestral (2 pontos): documento de texto ou Google Forms. 

Simulado (2 pontos): Google Forms. 

Autoavaliação (1 ponto): Google Forms. 
 

INFRAESTRUTURA 

Durante a disciplina foram adotados simuladores e aulas mediadas por vídeo. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).  



Quadro 16 - Adequações do plano de ensino – disciplina Biologia 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao 
Ensino Médio 

Turma 2º Ano 

Disciplina Biologia 

 

Carga Horária: 90h  Número de Aulas: 120 aulas  Teórica: 80 aulas  Prática: 40 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas no google Meet. Aulas assíncronas, Sala de aula Virtual: Google 
Classroom. Plantões: hangout, whatsapp e Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms, Seminários online, Experimentos, 
Entrevista, Relatórios. 

INFRAESTRUTURA 

Utilização de videoaulas para visualização das diversas estruturas dos vegetais 
e animais e experimentos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 17 - Adequações do plano de ensino – disciplina Aspectos Nutritivos e 
Análise de Alimentos 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma  Exemplo: 2° Ano  

Disciplina Aspectos Nutritivos e Análise de Alimentos 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 48 aulas  Prática: 32 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

1° e 2° bimestre (profa. Lílian Vanessa Silva) 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos de forma 

remota sendo empregado como estratégias didáticas slides, vídeos e textos técnicos 

científicos. Nas aulas síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet priorizando 

aula expositiva dialogada. Nas aulas assíncronas foi utilizada a ferramenta Google 

Classroom para disponibilizar as atividades. Os atendimentos aos discente foram 

realizados por meio do Google Meet, Google Hangout, e-mail e o mural do Google 

Classrooom. As aulas práticas foram cumpridas por meio estudos de rótulos de 

alimentos, de Tabelas de Composição de Alimentos, estudos de casos. 

 

3° e 4° bimestre (profa. Thalita Ferreira Menegassi de Souza) 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos de forma 

remota sendo empregado como estratégias didáticas slides, vídeos e textos técnicos 

científicos. Nas aulas síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet priorizando 

aula expositiva dialogada. Nas aulas assíncronas foi utilizada a ferramenta Google 

Classroom para disponibilizar as atividades. Os atendimentos aos discente foram 

realizados por meio do Google Meet, Google Hangout, e-mail e o mural do Google 

Classrooom. As aulas práticas foram cumpridas por meio da visualização de vídeos 

dos experimentos e com a realização de leitura e discussão de artigos científicos e 

posterior confecção de slides e seminário. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1° e 2° bimestre (profa. Lílian Vanessa Silva) 



Mecanismos variados foram empregados para avaliação: seminários online, 

Testes avaliativos pelo Google Forms, Perguntas, Questionário de 

Autoavaliação/Participação/Conceito. 

- 1° Bimestre: Avaliação mensal (2,0 pontos); Trabalho em Equipe – Acidentes de Trabalho 

na Ind. Alimentos (3,0 pontos); Avaliação Bimestral (5,0 pontos).  

- 2° Bimestre: Atividade Integradora (2,0 pontos): ginástica laboral; Exercícios (2,0 pontos); 

Avaliação Bimestral (5,0 pontos); Autoavaliação (1 ponto). 

 

3° e 4° bimestre (profa. Thalita Ferreira Menegassi de Souza) 

Como critérios de avaliação foram realizadas atividades integradoras sendo a 

grande maioria envolvendo testes avaliativos pelo Google Forms, seminários e 

atividades em documento de texto. Com isso, além do conteúdo da disciplina, os 

alunos também puderam desenvolver habilidades relacionadas as tecnologias. No 

4° Bimestre foi realizada uma atividade integradora com a disciplina Higiene e 

Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos. 

No 3° Bimestre: Estudo de caso (3 pontos): documento de texto; Seminário (3 pontos): 

apresentação e documento de apresentação; Avaliação Bimestral (3 pontos): Google 

Forms; Autoavaliação (1 ponto): Google Forms. 

No 4° Bimestre: Atividade Integradora (3 pontos): documento de texto, documento de 

apresentação, vídeo e apresentação; Seminário (3 pontos): apresentação e documento de 

apresentação; Avaliação Bimestral (3 pontos): Google Forms; Autoavaliação (1 ponto): 

Google Forms. 
 

INFRAESTRUTURA 

Durante a disciplina foram adotadas aulas mediadas por vídeo e os experimentos 

foram demonstrados por vídeos disponíveis na web. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 18 - Adequações do plano de ensino – disciplina Higiene, Controle e 
Garantia de Qualidade na Indústria de Alimentos 

Adequações nos Planos de 

Ensino 

 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao 

Ensino 

Turma 2° Ano 

Disciplina Higiene, Controle e Garantia da Qualidade 

na Indústria de Alimentos 

Carga Horária: 

66h40’ 

Número de Aulas: 

80  

Teórica: 48 aulas  Prática: 32 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos da disciplina foram apresentados no formato de 

aulas assíncrona e síncronas. As aulas síncronas foram apresentadas pelo 

Microsoft Office Power Point, contemplando dessa forma o conteúdo teórico, 

além disso algumas aulas via Google Meet foram ministradas do laboratório de 

microbiologia de alimentos para melhor visualização das análises e testes de 

eficiência de higienização. Nas aulas assíncronas eram enviados vídeos do 

Youtube, artigos e reportagens que reforçaram os conteúdos visto nas aulas 

síncronas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms ( provas, relatórios e exercícios) 

INFRAESTRUTURA 

Gravação de videoaulas e demonstração de várias técnicas microbiológicas 

utilizadas para definir a eficiência de uma higienização na indústria de alimentos, 

utilizando a estrutura do laboratório de microbiologia de alimentos juntamente 

com os equipamentos, vidrarias e utensílios necessários. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 19 - Adequações do plano de ensino – disciplina Tecnologia de 
produtos de origem animal: carnes e pescados 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio 

Turma 2° Ano 

Disciplina Tecnologia de produtos de origem animal: carnes e pescados 

Carga Horária: 

66h40’ 

Número de Aulas: 

80 

Teórica: 53 aulas  Prática: 27 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos da disciplina foram apresentados no formato de 

aulas assíncrona e síncronas. As aulas síncronas foram apresentadas pelo 

Microsoft Office Power Point, contemplando dessa forma o conteúdo teórico, 

além disso algumas aulas via Google Meet foram ministradas na área de 

processamento de alimentos para melhor visualização das tecnologias 

estudadas na teoria. Nas aulas assíncronas eram enviados vídeos do Youtube, 

artigos e reportagens que reforçaram os conteúdos visto nas aulas síncronas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms ( provas, relatórios e exercícios) e debates 

realizados em aulas síncronas 

INFRAESTRUTURA 

Gravação de videoaulas e demonstração de várias tecnologias utilizadas no 

processamento da carne, utilizando a estrutura da área de processamento de 

alimentos juntamente com os equipamentos e utensílios disponíveis para o 

desenvolvimento de produtos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 20 - Adequações do plano de ensino – disciplina Tecnologia de 
Produtos de Origem Vegetal 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Integrado ao 

Ensino 

Turma 2º Ano 

Disciplina Tecnologia de Produtos de Origem 

Vegetal 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 aulas Teórica: 40 aulas  Prática: 20 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos foram ministrados por: 

- Aulas síncronas: realizadas pelo Google Meet, gravadas e disponibilizadas no 

Google Classroom para que os alunos tivessem acesso posterior à aula dada. 

- As atividades práticas foram simuladas em vídeos de própria autoria e alguns 

encontrados na Web, como exemplo no YouTube e sites. 

- Aulas assíncronas: os materiais foram disponibilizados na sala de aula virtual 

do Google Classroom. 

Foram utilizados vídeos, notas de aula, textos complementares (artigos 

científicos, reportagens de sites e parte de livros). 

O atendimento discente aos alunos foi realizado por plantões pelo mural do 

Classroom, e-mail, Hangouts meet e WhatsApp. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações consistiram em postagens no classroom no modelo dissertativo e 

múltipla escolha. 
 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura adotada foram: 

- Google Classroom: onde foram criadas salas específicas para cada disciplina 

para a postagens dos materiais elaborados pelo professor e ou arquivos 

capturados da web e postados nas salas virtuais. 



- YouTube: várias vídeo aulas foram gravadas e postadas nesta plataforma para 

com acesso imediato e posterior. 

- Googe Meet: por meio desta ferramenta ocorreram a maioria das aulas 

síncronas em tempo real com os alunos. Todas as aulas foram gravadas e 

disponibilidades no e-mail dos alunos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 ESTÁGIO 

 

Os estágios poderão ser realizados de forma remota, na modalidade 

home office, para os cursos técnicos e superiores, desde que a natureza do 

curso e da atividade possibilitem essa realização remota e a empresa 

Concedente e o Orientador do Estágio ou Coordenador do Curso estejam de 

acordo, conforme orienta o Parecer CNE/CP nº 05/2020. 

A opção de realização home office possibilita ao estudante ter acesso à 

empresa (s) que estão fisicamente distantes e que possuam áreas de atuação 

que possam contribuir para o seu aprofundamento de estudos. 

No caso de estágio home office, recomenda-se que o professor orientador 

colabore com o esclarecimento de dúvidas, apresentadas pelo estudante 

durante a realização das atividades e acompanhe o cronograma das atividades 

propostas pela empresa, promovendo as intervenções que considerar 

pertinentes. 

No período de substituição das atividades presenciais por atidades 

remotas, em virtude do Coronavírus disease 2019 (COVID-19), o estagiário 

poderá desenvolver suas atividades de estágio em empresas, instituições e nas 

propriedades agrícolas, supervisionados por parentes de 1º grau. 

Em relação aos estudantes dos cursos técnicos, o estágio poderá ser 

realizado de forma remota, desde que atendidos os critérios previstos no artigo 

3º, §3º da Portaria 617 de 03 agosto de 2020 do Ministério da Educação (MEC): 

 

I - seja aprovada pela instância competente da instituição de ensino; 
II - garanta a replicação do ambiente de atividade prática e/ou de 
trabalho; 
III- propicie o desenvolvimento de habilidades e competências 
esperadas no perfil profissional do técnico; 
IV - seja passível de avaliação do desempenho do estudante; e 
V - observe o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

Lei do Estágio (MEC, 2020, s/p.). 
 

As atividades de orientação dos estágios deverão ser mantidas, de 

maneira presencial ou não presencial, utilizando-se dos meios tecnológicos 

necessários. 

Estão autorizados a ter a totalidade (100%) da carga horária contabilizada 

como estágio obrigatório, independentemente de o estágio ter ou não sido 



realizado dentro do IFSULDEMINAS, desde que o aproveitamento seja deferido 

pelo Coordenador do Curso ou Orientador do Estágio. 

O Coordenador do Curso e/ou o Orientador do Estágio serão 

responsáveis por avaliar se as atividades práticas desenvolvidas nessas 

atividades estão relacionadas com a área de formação do curso e ensejadoras 

de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e interpessoal, preparando o 

estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho. 

As atividades de monitoria, de projetos de ensino, de iniciação científica, 

de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz e estágio remunerado, poderão ter aproveitamento total da carga 

horária de estágios, desde que tenham sido realizados no período previsto para 

realização do estágio obrigatório. 
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PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO 

 

1 DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Campus Avançado Carmo de Minas 

Curso Técnico em Alimentos Subsequente 

Resoluções CONSUP de 

aprovação de PPCs apensadas 

Resolução nº 97/2018 

 

Período/turmas contempladas 2º Semestre de 2020 

Módulo II 

Módulo III 

Módulo IV 

 

 

  



2 INTRODUÇÃO 

 

O IFSULDEMINAS Campus Avançado Carmo de Minas iniciou as 

atividades remotas em 23 de março de 2020, com reposição das aulas a partir 

do dia 18 de março de 2020. O Programa Emergencial de Ensino Remoto do 

Campus foi elaborado e readequado duas vezes, mediante a impossibilidade do 

retorno presencial das atividades, resultando em três fases.  

O Programa Emergencial foi elaborado seguindo as Portarias do MEC nº 

343/2020 e 544/2020 e as Instruções Normativas do IFSULDEMINAS nº 

001/2020, nº 003/2020 e nº 008/2020 para a organização das atividades 

remotas, registros acadêmicos e procedimentos operacionais adotados no 

ensino, com a participação da gestão, docentes, servidores e representantes de 

turma. 

A fase 1 ocorreu no período de 18 de março de 2020 a 12 de junho de 

2020. Nesta fase ocorreram o planejamento e capacitação dos professores para 

a organização do ensino remoto por meio de aulas síncronas e assíncronas, a 

elaboração de Guias de Estudos e a organização das disciplinas em salas de 

aulas virtuais do Google Classroom. No mês de março iniciou-se o empréstimo 

de computadores aos alunos. Foram emprestados mais de 60 computadores. No 

mês de abril ocorreu a contratação do profissional bolsista do AEE para 

acompanhamento de alunos com necessidades especiais e o programa do 

auxílio internet para alunos com vulnerabilidade socioeconômica. No mês de 

maio iniciou-se o projeto de monitoria virtual, com seleção de alunos bolsistas. 

A fase 2 ocorreu no período de 13 de junho de 2020 a 15 de agosto de 

2020. Foram planejados a finalização das disciplinas práticas de forma remota e 

a organização de avaliações para o término do semestre letivo. 

A fase 3 começou em 19 de agosto de 2020 com previsão de término em 

18 de dezembro de 2020. Nesta fase houve o planejamento das disciplinas do 

2º semestre com a organização curricular para a oferta de disciplinas práticas de 

forma remota. Houve, ainda, a organização de atividades práticas que serão 

desenvolvidas em 2021, de forma presencial, por meio da continuidade em 

outras disciplinas ou da oferta de cursos extracurriculares com anuência de 

alunos e responsáveis e deliberação dos Colegiados de Curso. No mês de 

agosto, iniciou-se o projeto Plantão Psicológico, atendimento on-line com 



psicólogas do Campus Pouso Alegre, por meio de parceria firmada entre 

Diretoria de Assuntos Estudantis da Reitoria, Campus Pouso Alegre e Campus 

Avançado Carmo de Minas. 

Os horários das aulas foram mantidos para todas as turmas e cursos, com 

uma média de cinquenta por cento da carga horária com aulas síncronas e 

cinquenta por cento de forma assíncrona. Os alunos recebem Guias de Estudos 

Semanais com o planejamento das aulas da semana contendo: data, horário de 

aula, disciplina, tipo de aula, plataforma de acesso, conteúdo da aula, 

observação e horário de plantão dos professores.  

  



3 PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

 

As disciplinas que possuem carga horária prática com possibilidade de 

serem trabalhadas de forma remota realizaram a adequação das metodologias, 

estratégias, infraestrutura e avaliação para o ensino remoto. 

Os planos específicos de adequação das disciplinas estão descritos 

abaixo de acordo com as especificidades do conteúdo programático de cada 

disciplina, atendendo as regulamentações do Parecer CNE nº 5/2020 e da INº 

13/2020 do IFSULDEMINAS. 

No segundo semestre de 2020, foram trabalhados de forma remota as 

disciplinas com os quantitativos de carga horária prática apresentados no quadro 

abaixo. 

  



 

Quadro 4 - Carga horária das disciplinas 

Carga horária das disciplinas 

Técnico em Alimentos Subsequente 

Módulo II 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Higiene na indústria de alimentos 60 20 

Informática Aplicada 60 20 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal: leite, ovos 

e mel 

96 24 

 

Módulo III 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Gestão Empresarial 28 12 

Química de Alimentos 60 20 

Segurança do Trabalho 30 10 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal: carnes e 

pescados 

84 36 

Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 96 24 

 

Módulo IV 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Análise Sensorial e Desenvolvimento de Produtos 50 30 

Controle e Garantia da Qualidade na Indústria de 

Alimentos 

56 24 

Planejamento Estratégico e Empreendedorismo 20 20 

Tecnologia de Grãos e Panificação 80 40 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 2 - Adequações do plano de ensino – disciplina Higiene na Indústria de 
Alimentos 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo II 

Disciplina Higiene na Indústria de Alimentos 

Carga Horária: 

66h40’ 

Número de Aulas: 80  Teórica: 20 aulas  Prática: 60 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos da disciplina foram apresentados no formato de aulas 

assíncrona e síncronas. As aulas síncronas foram apresentadas pelo Microsoft Office Power 

Point, contemplando dessa forma o conteúdo teórico, além disso algumas aulas via Google 

Meet foram ministradas do laboratório de microbiologia de alimentos para melhor 

visualização das análises e testes de eficiência de higienização. Nas aulas assíncronas eram 

enviados vídeos do Youtube, artigos e reportagens que reforçaram os conteúdos visto nas 

aulas síncronas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms ( provas, relatórios e exercícios) 

INFRAESTRUTURA 

Gravação de videoaulas e demonstração de várias técnicas microbiológicas utilizadas para 

definir a eficiência de uma higienização na indústria de alimentos, utilizando a estrutura do 

laboratório de microbiologia de alimentos juntamente com os equipamentos, vidrarias e 

utensílios necessários. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 3 - Adequações do plano de ensino – disciplina Informática Aplicada 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo II 

Disciplina Informática Aplicada 

Carga Horária: 

66h44’ 

Número de Aulas: 80 Teórica: 20 Prática: 60 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aula expositiva/dialogada com auxílio TICs tais como: Google Classroom para postagem de 
materiais e vídeo aulas, Google Meet para aulas síncronas, Google Jamboard para uso de 
quadro e pincel digital quando necessário. Uso de aplicativos para criação de documentos 
compartilhados com Google Drive 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Tarefas aulas assíncronas pelo Google Classroom 2,0 

Avaliação Teórica 1 – Individual – Google 

Formulário 

2,0 

Avaliação em Grupo Integradora com a disciplina 

Higiene na Indústria de Alimentos: Formatação de 

relatório acadêmico com Google Docs e criação de 

apresentação de slides com Google Slides. 

2,0 

Avaliação Teórica 2 – Individual – Google 

Formulário 

2,0 

Avaliação Prática 2 – Individual – Google Planilhas 2,0 

Total 10,0 
 

INFRAESTRUTURA 

Uso de aplicativos do Google For Education: Classroom, Meet, Planilhas, Formulários, 

Jamboard. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 4 - Adequações do plano de ensino – disciplina Tecnologia de Produtos 
de Origem Animal 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo II 

Disciplina Tecnologia de Produtos de Origem Animal: Leite, Ovos e Mel 

Carga Horária: 100h Número de Aulas: 120 

aulas 

Teórica: 96 aulas  Prática: 24 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos foram ministrados por: 

- Aulas síncronas: realizadas pelo Google Meet, gravadas e disponibilizadas no Google 

Classroom para que os alunos tivessem acesso posterior à aula dada. 

- As atividades práticas foram simuladas em vídeos de própria autoria e alguns encontrados 

na Web, como exemplo no YouTube e sites. 

- Aulas assíncronas: os materiais foram disponibilizados na sala de aula virtual do Google 

Classroom. 

Foram utilizados vídeos, notas de aula, textos complementares (artigos científicos, 

reportagens de sites e parte de livros). 

O atendimento discente aos alunos foi realizado por plantões pelo mural do Classroom, e-

mail, Hangouts meet e WhatsApp. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A distribuição de notas ocorreu desta forma: 

 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal: Leite, Ovos e Mel 

- Avaliação: 3,0 pontos (objetivas e dissertativas pelo Classroom) 

- Atividade avaliativa: 3,0 pontos (objetivas e dissertativas pelo Classroom) 

- Atividade avaliativa: 2,0 pontos (objetivas e dissertativas pelo Classroom) 

- Auto avaliação: 2,0 pontos (objetivas pelo Classroom) 

 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura adotada foram: 

- Google Classroom: onde foram criadas salas específicas para cada disciplina para a 

postagens dos materiais elaborados pelo professor e/ou arquivos baixados da web e 

postados nas salas virtuais. 

- YouTube: várias vídeo aulas foram gravadas e postadas nesta plataforma com acesso 

imediato e posterior. 



- Google Meet: por meio desta ferramenta ocorreram a maioria das aulas síncronas em 

tempo real com os alunos. Todas as aulas foram gravadas e disponibilidades no e-mail dos 

alunos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 5 - Adequações do plano de ensino – disciplina Gestão Empresarial 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente  

Turma Módulo III 

Disciplina Gestão Empresarial  

Carga Horária: 

33:20:00h 

Número de Aulas: 40 

aulas  

Teórica: 28 aulas  Prática: 12 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos teóricos e práticos foram ministrados de forma remota e as metodologias 

foram adaptadas às tecnologias utilizadas. Além das explicações expositivas dialogadas, 

foram empregadas propostas didáticas compostas por slides, filmes, pesquisas virtuais, 

jogos, vídeos e artigos científicos. Para as aulas síncronas foi utilizada a ferramenta Google 

Meet que se adequou às necessidades para que essas se tornassem mais interativas. Nas 

aulas assíncronas foi utilizada a ferramenta Google Classroom que comportou os vídeos 

gravados nas aulas síncronas e as atividades disponibilizadas para os alunos. Os 

atendimentos aos discente foram realizados pelo Google Meet, e-mail e whatsapp. Os alunos 

possuem um grupo de whatsapp que facilita a comunicação e o esclarecimento de dúvidas. 

As aulas práticas foram desenvolvidas através de entrevistas virtuais, pesquisas em sites, 

análise de vídeos empresariais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas: 3,0 pts (3 atividades) 

• Os trabalhos foram de pesquisa com orientações postadas no Google Classroom e a 
entrega pela mesma ferramenta de postagem. 

• As Avaliações foram pelo Google Forms. 
Foi destinado 1,0 pt para o cumprimento das atividades realizadas no classroom. 

INFRAESTRUTURA 

Para o desenvolvimento dos conteúdos programáticos teóricos e práticos e aplicação das 

avaliações e trabalhos foram utilizados Ferramentas do Google, como: Google Meet e 

Google Classroom, Google Forms, textos e também vídeos do Youtube. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 6 - Adequações do plano de ensino – disciplina Química de Alimentos 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma  Módulo III  

Disciplina Química de Alimentos 

Carga Horária: 

66h40’ 

Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 60 aulas  Prática: 20 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos de forma remota 

sendo empregado como estratégias didáticas slides, vídeos e textos técnicos científicos. 

Nas aulas síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet priorizando aula expositiva 

dialogada. Nas aulas assíncronas foi utilizada a ferramenta Google Classroom para 

disponibilizar as atividades. Os atendimentos aos discente foram realizados por meio do 

Google Hangout, e-mail e o mural do Google Classrooom. As aulas práticas foram 

cumpridas com a realização dos seminários e pesquisas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como critérios de avaliação foram realizados seminários sobre os temas da disciplina 

empregando artigos científicos para discussão em sala de aula aproximando o conteúdo da 

realidade do técnico em alimentos. Os seminários foram realizados a partir de um estudo 

guiado. Também foram utilizados testes avaliativos pelo Google Forms e atividades em 

documento de texto. Com isso, além do conteúdo da disciplina, os alunos também puderam 

desenvolver habilidades relacionadas as tecnologias.  

Estudo guiado e Seminário 1 (1,7 ponto): documento de apresentação 

Estudo guiado e Seminário 2 (1,7 ponto): documento de apresentação 

Estudo guiado e Seminário 3 (1,6 ponto): documento de apresentação 

Avaliação (2 pontos): Google Forms 

Trabalho (2 pontos): documento de texto 

Autoavaliação (1 ponto): Google Forms 

INFRAESTRUTURA 

Durante a disciplina foram adotadas aulas mediadas por vídeo e os experimentos foram 

demonstrados por vídeos disponíveis na web. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 7 - Adequações do plano de ensino – disciplina Segurança do Trabalho 

 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo III  

Disciplina Segurança do Trabalho 

Carga Horária: 30h Número de Aulas:  

40 

Teórica: 30 aulas  Prática: 10 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos foram ministrados por: 

- Aulas síncronas: realizadas pelo Google Meet, gravadas e disponibilizadas no Google 

Classroom para que os alunos tivessem acesso posterior à aula dada. 

- Aulas assíncronas: os materiais foram disponibilizados na Sala de Aula Virtual do 

Google Classroom. 

Para ambas, em geral foram utilizados vídeos explicativos, notas de aula, textos 

complementares (artigos, notícias, encartes e materiais técnicos). 

O atendimento de suporte aos alunos foi realizado por plantões e atendimentos pontuais 

por email, pelas postagens do Classroom, pelo Hangouts e pelo Whatsapp. 

Temas transversais também foram trabalhados, como as possibilidades de trabalho no 

Agronegócio Brasileiro (Revista Exame - O Brasil que vai bem - A covid-19 impacta a 

economia, mas o agronegócio vive o melhor de sua história. O tempo é de vacas gordas, 

mas a sustentabilidade não pode ficar de lado.  https://exame.com/economia/o-brasil-

que-vai-bem/. Disponibilizado: 18 set. 2020) 

Exemplos de materiais empregados:   

- Atividade avaliativa em equipe seguindo o roteiro disponibilizado e materiais teóricos 

de apoio. Os alunos desenvolveram não somente o tema, mas aprenderam a usar 

recurso tecnológicos (como gravar slides em formato vídeo) para realizarem suas 

apresentações. Numa aula seguinte a atividade foi corrigida, discutida e as dúvidas 

foram sanadas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Mecanismos variados foram empregados para avaliação: 

Seminários online (atividade em grupo com apresentação como citado acima), Testes 

avaliativos pelo Google Forms, Perguntas, Exercícios lúdicos (cruzadinha, caça-

palavras, liga-palavras), Questionário de Autoavaliação/Participação/Conceito. 



INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura adotada foram: 

 - as transmissões via web: vídeos do Youtube; videoaulas do Google Meet; links 

capturados da internet com as diversas informações. Buscou-se manter interação com 

os alunos durante as aulas síncronas pelo chat, microfone e câmera do Meet. 

- os materiais criados pela professora e ou arquivos capturados da web e postados na 

Sala de Aula Virtual. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 8 - Adequações do plano de ensino – disciplina Tecnologia de Produtos 
de Origem Animal 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo III 

Disciplina Tecnologia de produtos de origem animal: carnes e pescados 

Carga Horária: 100 Número de Aulas: 

120 

Teórica: 84 aulas  Prática: 36 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos da disciplina foram apresentados no formato de aulas 

assíncrona e síncronas. As aulas síncronas foram apresentadas pelo Microsoft Office 

Power Point, contemplando dessa forma o conteúdo teórico, além disso algumas aulas 

via Google Meet foram ministradas na área de processamento de alimentos para melhor 

visualização das tecnologias estudadas na teoria. Nas aulas assíncronas eram enviados 

vídeos do Youtube, artigos e reportagens que reforçaram os conteúdos visto nas aulas 

síncronas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms ( provas, relatórios e exercícios) e debates 

realizados em aulas síncronas 

INFRAESTRUTURA 

Gravação de videoaulas e demonstração de várias tecnologias utilizadas no 

processamento da carne, utilizando a estrutura da área de processamento de alimentos 

juntamente com os equipamentos e utensílios disponíveis para o desenvolvimento de 

produtos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 9 - Adequações do plano de ensino – disciplina Tecnologia de Produtos 
de Origem Vegetal 

Adequações nos Planos de 

Ensino 

2º SEMESTRE DE 2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo III 

Disciplina Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 

Carga Horária: 100h Número de Aulas: 120 

aulas 

Teórica: 96 aulas  Prática: 24 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos foram ministrados por: 

- Aulas síncronas: realizadas pelo Google Meet, gravadas e disponibilizadas no Google 

Classroom para que os alunos tivessem acesso posterior à aula dada. 

- As atividades práticas foram simuladas em vídeos de própria autoria e alguns 

encontrados na Web, como exemplo no YouTube e sites. 

- Aulas assíncronas: os materiais foram disponibilizados na sala de aula virtual do 

Google Classroom. 

Foram utilizados vídeos, notas de aula, textos complementares (artigos científicos, 

reportagens de sites e parte de livros). 

O atendimento discente aos alunos foi realizado por plantões pelo mural do Classroom, 

e-mail, Hangouts meet e WhatsApp. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A distribuição de notas ocorreu desta forma: 

 

Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 

- Avaliação: 3,0 pontos (objetivas e dissertativas pelo Classroom) 

- Atividade avaliativa: 4,0 pontos (objetivas e dissertativas pelo Classroom) 

- Atividade avaliativa: 2,0 pontos (objetivas e dissertativas pelo Classroom) 

- Auto avaliação: 1,0 pontos (objetivas pelo Classroom) 

 

 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura adotada foram: 



- Google Classroom: onde foram criadas salas específicas para cada disciplina para a 

postagens dos materiais elaborados pelo professor e ou arquivos capturados da web e 

postados nas salas virtuais. 

- YouTube: várias vídeo aulas foram gravadas e postadas nesta plataforma para com 

acesso imediato e posterior. 

- Googe Meet: por meio desta ferramenta ocorreram a maioria das aulas síncronas em 

tempo real com os alunos. Todas as aulas foram gravadas e disponibilidades no e-mail 

dos alunos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 10 - Adequações do plano de ensino – disciplina Análise Sensorial e 
Desenvolvimento de Produtos 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo IV 

Disciplina Análise Sensorial e Desenvolvimento de Produtos 

Carga Horária: 

66h40’ 

Número de Aulas: 80 Teórica: 50 aulas  Prática: 30 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: (  ) Concluída 

( x  ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos da disciplina foram apresentados no formato de aulas 

assíncrona e síncronas. As aulas síncronas foram apresentadas pelo Microsoft Office 

Power Point, contemplando dessa forma o conteúdo teórico. Nas aulas assíncronas 

eram enviados vídeos do Youtube, artigos e reportagens que reforçaram os conteúdos 

visto nas aulas síncronas. Conseguimos trabalhar o conteúdo teórico e 10 aulas práticas 

foram realizadas trabalhando definições, preparo de fichas e preparo do projeto para o 

período presencial, o qual ocorrerá no próximo ano de 2021, com mais 20 aulas 

presenciais que serão ministradas seguindo todo protocolo de biossegurança para a 

COVID19. Totalizando assim as 30 aulas práticas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms ( provas e exercícios), debates realizados em 

aulas síncronas e avaliação da realização do projeto prática que será realizado nas aulas 

presenciais previstas para 2021. 

INFRAESTRUTURA 

Gravação de videoaulas e demonstração de várias metodologias utilizadas em análise 

sensorial, utilização da estrutura da área de processamento de alimentos juntamente 

com os equipamentos e utensílios disponíveis para o desenvolvimento de produtos, 

utilização do laboratório de microbiologia de alimentos e análise sensorial 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 11 - Adequações do plano de ensino – disciplina Controle e Garantia 
da Qualidade na Indústria de Alimentos 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo VI  

Disciplina Controle e Garantia da Qualidade na Indústria de Alimentos 

Carga Horária: 60h Número de Aulas:  

56 

Teórica: 30 aulas  Prática: 24 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos foram ministrados por: 

- Aulas síncronas: realizadas pelo Google Meet, gravadas e disponibilizadas no Google 

Classroom para que os alunos tivessem acesso posterior à aula dada. 

- Aulas assíncronas: os materiais foram disponibilizados na Sala de Aula Virtual do 

Google Classroom. 

Para ambas, em geral foram utilizados vídeos explicativos, notas de aula, textos 

complementares (artigos, notícias, encartes e materiais técnicos). 

O atendimento de suporte aos alunos foi realizado por plantões e atendimentos pontuais 

por email, pelas postagens do Classroom, pelo Hangouts e pelo Whatsapp. 

Temas transversais também foram trabalhados, como as possibilidades de trabalho no 

Agronegócio Brasileiro (Revista Exame - O Brasil que vai bem - A covid-19 impacta a 

economia, mas o agronegócio vive o melhor de sua história. O tempo é de vacas gordas, 

mas a sustentabilidade não pode ficar de lado.  https://exame.com/economia/o-brasil-

que-vai-bem/. Disponibilizado: 18 set. 2020) 

Exemplos de materiais empregados:   

- Estudo de caso e debate: O Caso da Cervejaria Backer e a Segurança de Alimentos: 

materiais foram postados na Sala de Aula virtual para que os alunos entendessem o 

caso e suas implicações. Pontos de vistas de especialistas e o impacto do caso no 

mercado também foram disponibilizados para que os alunos pudessem analisar, refletir 

e formarem sua própria opinião sobre o tema. Algumas perguntas foram lançadas para 

estimular e auxiliar no debate. Os alunos deveriam responde-las no campo específico 

da sala virtual. Foi solicitado que todos expressassem sua opinião pelo “Mural”, 

formando um Fórum de Discussão. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Mecanismos variados foram empregados para avaliação: 



Seminários online (atividade em grupo com apresentação como citado acima), Testes 

avaliativos pelo Google Forms, Perguntas, Estudo de Caso, Questionário de 

Autoavaliação/Participação/Conceito. 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura adotada foram: 

 - as transmissões via web: vídeos do Youtube; videoaulas do Google Meet; links 

capturados da internet com as diversas informações. Buscou-se manter interação com 

os alunos durante as aulas síncronas pelo chat, microfone e câmera do Meet. 

- os materiais criados pela professora e ou arquivos capturados da web e postados na 

Sala de Aula Virtual. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 12 - Adequações do plano de ensino – disciplina Planejamento 
Estratégico e Empreendedorismo 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO  Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo: IV 

Disciplina Planejamento Estratégico e Empreendedorismo 

Carga Horária:  Número de Aulas: 40 Teórica: 20 Prática: 20 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas: Google Meet.  

Nas aulas práticas utilizamos metodologias ativas de ensino, estimulando o aluno a 

assumir o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando métodos 

como: sala de aula invertida (apresentações/explanações); aprendizagem baseada em 

projetos (trabalho em equipe e proposição de soluções); estudo de casos (resoluções 

de problemas reais que uma empresa enfrenta no seu cotidiano de trabalho); Quiz 

interativo/simultâneo (jogo de perguntas e respostas durante a aula); Aulas dialogadas 

(estímulo ao debate e reflexões críticas sobre o conteúdo abordado). 

Aulas assíncronas: Sala de aula Virtual. 

Criação de vídeos (apresentações individuais e em grupo); Uso de ferramentas online 

de ensino e aprendizagem (Google Classroom); busca e leitura de artigos científicos em 

bases de dados (Google Acadêmico e Scielo, principalmente).  

Plantões: hangout, whatsapp, Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação se resumem ao: nível de conhecimento apresentado; 

aplicabilidade do conteúdo em soluções diárias da profissão; capacidade de interação e 

diálogo (com o professor e equipe); promoção de habilidades profissionais e 

interpessoais. 

Ferramentas utilizadas: apresentações pelo Google Meet; gravação de vídeos pelo 

YouTube; Quiz; testes avaliativos pelo Google Forms; Resenhas críticas; Correções 

simultâneas (online), avaliações pelo Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 

Google Classroom; Google Meet; Google Forms; Google Drive; Google Agenda; Google 

Acadêmico; biblioteca digital; YouTube; WhatsApp; e-mail; pacote office; etc. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 13 - Adequações do plano de ensino – disciplina Tecnologia de Grãos 
e Panificação 

Adequações nos Planos de Ensino 2º SEMESTRE DE 

2020 

CURSO Técnico em Alimentos Subsequente 

Turma Módulo VI  

Disciplina Tecnologia de grãos e panificação 

Carga Horária: 80h Número de Aulas:  

120 

Teórica: 80 aulas  Prática: 40 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: (  ) Concluída 

( X  ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos foram ministrados por: 

- Aulas síncronas: realizadas pelo Google Meet, gravadas e disponibilizadas no Google 

Classroom para que os alunos tivessem acesso posterior à aula dada. 

- Aulas assíncronas: os materiais foram disponibilizados na Sala de Aula Virtual do 

Google Classroom. 

Para ambas, em geral foram utilizados vídeos explicativos, notas de aula, textos 

complementares (artigos, notícias, encartes e materiais técnicos). 

O atendimento de suporte aos alunos foi realizado por plantões e atendimentos pontuais 

por email, pelas postagens do Classroom, pelo Hangouts e pelo Whatsapp. 

Temas transversais também foram trabalhados, como a inovação no setor de 

panificação e pastifício (Cuccinabarilla: como “de volta para o futuro ii” se tornou 

realidade. Disponível em: 

https://srainovadeira.com.br/cuccinabarilla/?unapproved=1633&moderation-

hash=8dd98e0b53ad45666c34a2acc091e5b9#comment-1633. Postado em 29 set. 

2020) 

Exemplos de materiais empregados:   

- Inovação em Panificação: materiais foram postados na Sala de Aula virtual para que 

os alunos entendessem as possibilidades e suas implicações na melhoria dos negócios, 

visto que as padarias são estabelecimentos muito comuns no meio de vida dos alunos. 

Eles foram organizados em pequenos grupos de deveriam ter que responder a uma 

questão relacionada ao tema, depois todos deveriam apresentar suas questões e o 

posicionamento do grupo sobre a atuação do técnico em alimentos no segmento 

específico. Atividade envolvia  a parte escrita e a participação síncrona para apresentar 

o trabalho e ambas as ações foram pontuadas.  

 

https://srainovadeira.com.br/cuccinabarilla/?unapproved=1633&moderation-hash=8dd98e0b53ad45666c34a2acc091e5b9#comment-1633
https://srainovadeira.com.br/cuccinabarilla/?unapproved=1633&moderation-hash=8dd98e0b53ad45666c34a2acc091e5b9#comment-1633


A disciplina será concluída em fevereiro de 2020 com a realização de aulas práticas. O 

conteúdo que será trabalhado nessas aulas é café, sendo que 8 aulas foram reservadas 

para isso. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Mecanismos variados foram empregados para avaliação: 

Seminários online (atividade em grupo com apresentação como citado acima), Testes 

avaliativos pelo Google Forms, Perguntas, Elaboração de modelos de documentos, 

Questionário de Autoavaliação/Participação/Conceito. 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura adotada foram: 

 - as transmissões via web: vídeos do Youtube; videoaulas do Google Meet; links 

capturados da internet com as diversas informações. Buscou-se manter interação com 

os alunos durante as aulas síncronas pelo chat, microfone e câmera do Meet. 

- os materiais criados pela professora e ou arquivos capturados da web e postados na 

Sala de Aula Virtual. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



4 ESTÁGIO 

 

Os estágios poderão ser realizados de forma remota, na modalidade 

home office, para os cursos técnicos e superiores, desde que a natureza do 

curso e da atividade possibilitem essa realização remota e a empresa 

Concedente e o Orientador do Estágio ou Coordenador do Curso estejam de 

acordo, conforme orienta o Parecer CNE/CP nº 05/2020. 

A opção de realização home office possibilita ao estudante ter acesso à 

empresa (s) que estão fisicamente distantes e que possuam áreas de atuação 

que possam contribuir para o seu aprofundamento de estudos. 

No caso de estágio home office, recomenda-se que o professor orientador 

colabore com o esclarecimento de dúvidas, apresentadas pelo estudante 

durante a realização das atividades e acompanhe o cronograma das atividades 

propostas pela empresa, promovendo as intervenções que considerar 

pertinentes. 

No período de substituição das atividades presenciais por atidades 

remotas, em virtude do Coronavírus disease 2019 (COVID-19), o estagiário 

poderá desenvolver suas atividades de estágio em empresas, instituições e nas 

propriedades agrícolas, supervisionados por parentes de 1º grau. 

Em relação aos estudantes dos cursos técnicos, o estágio poderá ser 

realizado de forma remota, desde que atendidos os critérios previstos no artigo 

3º, §3º da Portaria 617 de 03 agosto de 2020 do Ministério da Educação (MEC): 

 

I - seja aprovada pela instância competente da instituição de ensino; 
II - garanta a replicação do ambiente de atividade prática e/ou de 
trabalho; 
III- propicie o desenvolvimento de habilidades e competências 
esperadas no perfil profissional do técnico; 
IV - seja passível de avaliação do desempenho do estudante; e 
V - observe o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

Lei do Estágio (MEC, 2020, s/p.). 
 

As atividades de orientação dos estágios deverão ser mantidas, de 

maneira presencial ou não presencial, utilizando-se dos meios tecnológicos 

necessários. 

Estão autorizados a ter a totalidade (100%) da carga horária contabilizada 

como estágio obrigatório, independentemente de o estágio ter ou não sido 



realizado dentro do IFSULDEMINAS, desde que o aproveitamento seja deferido 

pelo Coordenador do Curso ou Orientador do Estágio. 

O Coordenador do Curso e/ou o Orientador do Estágio serão 

responsáveis por avaliar se as atividades práticas desenvolvidas nessas 

atividades estão relacionadas com a área de formação do curso e ensejadoras 

de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e interpessoal, preparando o 

estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho. 

As atividades de monitoria, de projetos de ensino, de iniciação científica, 

de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz e estágio remunerado, poderão ter aproveitamento total da carga 

horária de estágios, desde que tenham sido realizados no período previsto para 

realização do estágio obrigatório. 
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PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO 

 

1 DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Campus Avançado Carmo de Minas 

Curso Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio 

Resoluções CONSUP de 

aprovação de PPCs apensadas 

Resolução nº 056/2015 (3º ano) 

Resolução 091/2018 (1º e 2º anos) 

Período/turmas contempladas 1º ano 

2º ano 

3º ano 

 

  



2 INTRODUÇÃO 

 

O IFSULDEMINAS Campus Avançado Carmo de Minas iniciou as 

atividades remotas em 23 de março de 2020, com reposição das aulas a partir 

do dia 18 de março de 2020. O Programa Emergencial de Ensino Remoto do 

Campus foi elaborado e readequado duas vezes, mediante a impossibilidade do 

retorno presencial das atividades, resultando em três fases.  

O Programa Emergencial foi elaborado seguindo as Portarias do MEC nº 

343/2020 e 544/2020 e as Instruções Normativas do IFSULDEMINAS nº 

001/2020, nº 003/2020 e nº 008/2020 para a organização das atividades 

remotas, registros acadêmicos e procedimentos operacionais adotados no 

ensino, com a participação da gestão, docentes, servidores e representantes de 

turma. 

A fase 1 ocorreu no período de 18 de março de 2020 a 12 de junho de 

2020. Nesta fase ocorreram o planejamento e capacitação dos professores para 

a organização do ensino remoto por meio de aulas síncronas e assíncronas, a 

elaboração de Guias de Estudos e a organização das disciplinas em salas de 

aulas virtuais do Google Classroom. No mês de março iniciou-se o empréstimo 

de computadores aos alunos. Foram emprestados mais de 60 computadores. No 

mês de abril ocorreu a contratação do profissional bolsista do AEE para 

acompanhamento de alunos com necessidades especiais e o programa do 

auxílio internet para alunos com vulnerabilidade socioeconômica. No mês de 

maio iniciou-se o projeto de monitoria virtual, com seleção de alunos bolsistas. 

A fase 2 ocorreu no período de 13 de junho de 2020 a 15 de agosto de 

2020. Foram planejados a finalização das disciplinas práticas de forma remota e 

a organização de avaliações para o término do semestre letivo. 

A fase 3 começou em 19 de agosto de 2020 com previsão de término em 

18 de dezembro de 2020. Nesta fase houve o planejamento das disciplinas do 

2º semestre com a organização curricular para a oferta de disciplinas práticas de 

forma remota. Houve, ainda, a organização de atividades práticas que serão 

desenvolvidas em 2021, de forma presencial, por meio da continuidade em 

outras disciplinas ou da oferta de cursos extracurriculares com anuência de 

alunos e responsáveis e deliberação dos Colegiados de Curso. No mês de 

agosto, iniciou-se o projeto Plantão Psicológico, atendimento on-line com 



psicólogas do Campus Pouso Alegre, por meio de parceria firmada entre 

Diretoria de Assuntos Estudantis da Reitoria, Campus Pouso Alegre e Campus 

Avançado Carmo de Minas. 

Os horários das aulas foram mantidos para todas as turmas e cursos, com 

uma média de cinquenta por cento da carga horária com aulas síncronas e 

cinquenta por cento de forma assíncrona. Os alunos recebem Guias de Estudos 

Semanais com o planejamento das aulas da semana contendo: data, horário de 

aula, disciplina, tipo de aula, plataforma de acesso, conteúdo da aula, 

observação e horário de plantão dos professores.  

  



3 PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

 

No ano letivo de 2020, a partir de 18 de março, todas as disciplinas foram 

trabalhadas de forma remota. As disciplinas que possuem carga horária prática 

com possibilidade de serem trabalhadas de forma remota realizaram a 

adequação das metodologias, estratégias, infraestrutura e avaliação para o 

ensino remoto. 

Os planos específicos de adequação das disciplinas estão descritos 

abaixo de acordo com as especificidades do conteúdo programático de cada 

disciplina, atendendo as regulamentações do Parecer CNE nº 5/2020 e da INº 

13/2020 do IFSULDEMINAS. 

  



Quadro 5 - Carga horária das disciplinas 

Carga horária das disciplinas 

Técnico em Informática Integrado 

1º ano – PPC Resolução nº 91/2018 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Língua Portuguesa  133 67 

Língua Inglesa 53 27 

Educação Física  27 53 

Matemática  107 53 

Física  80 40 

Química  80 27 

Biologia 80 40 

História  80 - 

Geografia 80 - 

Sociologia 40 - 

Filosofia  40 - 

Lógica de Programação 40 40 

Fundamentos e  Manutenção de  Computadores 80 80 

Informática Básica  13 27 

Webdesign 40 40 

 

2º ano – PPC Resolução nº 91/2018 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Língua Portuguesa  133 67 

Língua Inglesa  53 27 

Educação Física  27 53 

Matemática  107 53 

Física 80 40 

Química  53 27 

Biologia  60 20 

História  80 - 

Geografia  80 - 

Sociologia 40 - 

Filosofia 40 - 

Metodologia da Pesquisa 40 13 

Linguagem de Programação I  40 40 

Rede de Computadores 80 40 



Banco de Dados 40 40 

 

3º ano – PPC Resolução nº 56/2015 

Disciplina Aulas Teóricas Aulas Práticas 

Língua Portuguesa  100  60  

Língua Inglesa  80  - 

Arte  60 20  

Educação Física  27  53  

Matemática  160  - 

Física  60  20  

Química 80  - 

Biologia 80  - 

História  80  - 

Geografia  80  - 

Sociologia 40  - 

Filosofia 40  - 

Projetos  Integradores 20  60  

Linguagem de Programação II 60  100  

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis 40 40  

Sistemas Digitais de Controle 40 40  

Espanhol 30  10  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 2 - Adequações do plano de ensino – disciplina Língua Portuguesa 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1º ano 

Disciplina Língua Portuguesa e Literatura 

 

Carga Horária:  

150 horas 

Número de Aulas: 200 

aulas 

Teórica:  133 Prática: 67 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 
 

METODOLOGIA 

Ao longo do ano foram oferecidas aulas síncronas e assíncronas aos discentes 

do 1º ano, seguindo a grade de horário de aulas. No início do processo remoto, 

as aulas foram gravadas no material (nos slides) e, havia um momento síncrono 

para realização de exercícios e de atendimento para sanar as dúvidas. No 

entanto, ao longo do processo verificou-se que o envolvimento dos discentes era 

maior e mais efetivo nas atividades síncronas, então os encontros passaram a 

ser síncronos (com a gravação sendo feito pelo Google Meet e posteriormente 

disponibilizada aos alunos na Sala de aula de Português – Google Classroom). 

Desta forma, todas as aulas duplas (“dobradinhas” foram realizadas de forma 

síncrona e a única aula semanal de um único horário foi oferecida de forma 

assíncrona). O material utilizado nas aulas foi elaborado em ppt e disponibilizado 

na Sala de aula de português (Google Classroom), além do ppt foram utilizados 

vídeos e músicas para melhor compreensão dos conteúdos. As aulas síncronas 

também contemplaram momentos de discussão, onde foi possível que os 

discentes colocassem suas dúvidas. As análises foram feitas em conjunto, 

buscando assim o melhor entendimento do conteúdo ministrado. Importante 

ressaltar que as aulas síncronas tornaram-se espaços significativos de diálogo 

entre a professora e os discentes, sendo possível interagir buscando estabelecer 

uma relação mais próxima (acolhimento) diante do distanciamento social 

provocado pela pandemia da Covid-19. 

As atividades assíncronas foram postadas na sala de aula juntamente com as 

respectivas instruções. Trata-se de listas de exercícios (elaboradas pela 

professora e, também as do livro didático) para consolidação dos conteúdos e 

conceitos ministrados ao longo das aulas síncronas. Todo material foi postado 

na Sala de português (Google Classroom) e os alunos recebiam uma mensagem 

informando sobre o conteúdo (a atividade a ser realizada) e o prazo de entrega. 



Os atendimentos ocorreram inicialmente via Google Classroom (os alunos 

postavam as dúvidas nas atividades e elas respondidas pela professora), no 3º 

e 4º bimestres, foi disponibilizada uma Sala de aula e os encontros passaram a 

ser feitos pelo Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades avaliativas foram diversificadas envolvendo diferentes habilidades: 

produção escrita: relato de experiência/memória, texto dissertativo-

argumentativo (modelo Enem), poesia/poema; análise de obra literária, carta, 

além de teste por meio do Google Forms contendo questões de múltipla escolha 

e atividades orais (apresentação de trabalhos). Desta forma, acreditamos 

contemplar as diferentes habilidades dos discentes. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ao longo do ano as seguintes ferramentas: Google Meet, 

Google Classroom, ppt, vídeos, sites da internet, bem como todo material 

elaborado pela professora. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 3 - Adequações do plano de ensino – disciplina Língua Inglesa 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1º ano 

Disciplina Língua Inglesa 

 

Carga Horária:  

60 horas 

Número de Aulas: 80 

aulas 

Teórica:  53 aulas Prática: 27 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 
 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático da disciplina foi distribuído em aulas síncronas e 

assíncronas.  

As aulas síncronas aconteceram por meio do Google Meet,  com apresentação 

dos conteúdos em slides e livro didático digitalizado. Para o aprofundamento, 

prática e fixação dos conteúdos  foram utilizados podcasts, quizzes, jogos, 

músicas, vídeos do YouTube e do Ted Talk. As gravações das aulas síncronas 

foram postadas no Google Classroom, com o intuito de deixar o conteúdo 

acessível ao aluno para rever a aula ou ainda ter a oportunidade de assistir a 

aula, caso tenha acontecido algum imprevisto no horário. 

 Nas aulas assíncronas o Google Classroom foi utilizado para envio de 

exercícios, textos, trabalhos e atividades complementares. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Diversas ferramentas foram propostas nas avaliações com vistas a oportunizar aos 

estudantes o contato com variados gêneros textuais em inglês, que estão presentes 

em seu cotidiano na língua materna. Desta forma, acredita-se que o trabalho se 

torna mais significativo para o aluno. As atividades envolviam habilidades leitoras, 

reflexivas, escritas, orais, auditivas e voltadas ao letramento crítico. 

❖ Research: Google Forms; 

❖ Infographic: Venngage; 

❖ Text message: Whatsapp; 

❖ Post: Social Media; 

❖ Podcast: PPT, vocaroo, online-voice-recorder; 

❖ Timeline: Wikihow, Visme, Word (SmartArt); 

❖ Game Review: Metacritic. 



Para realização de algumas atividades avaliativas foram utilizadas as ferramentas 

Kahoot,Google Forms e Liveworksheet. 

Além disso, a assiduidade e participação durante as aulas foram consideradas. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas diversas ferramentas para as aulas síncronas e assíncronas: 

Google Meet, Youtube, Ted Talk, PPt, Google Classroom, Kahoot, Google Forms 

e Liveworksheet.  

O Whatsapp, Google Hangouts e Google Meet forma utilizados para o 

atendimento ao discente. 

Os alunos também buscaram esclarecimentos por meio do e-mail. 

Como atividade complementar alguns vídeos e ferramentas foram sugeridos. 

Ademais, os alunos foram incentivados a utilizarem o Chat Class, inteligência 

artificial no Whatsapp, durante o ano letivo, bem como foram convidados a 

participarem da Olímpiada de Inglês. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 4 - Adequações do plano de ensino – disciplina Educação Física 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1º Ano 

Disciplina Educação Física 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 27 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 
 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos das disciplinas foram trabalhados ao longo do ano através 

de aulas síncronas que eram realizadas através do aplicativo google Meet, nessas aulas 

as atividades eram realizadas através de vídeo chamadas nas quais ocorreram a maior 

parte dos aspectos práticos da disciplina. Além disso foram realizadas aulas 

assíncronas, nas quais os alunos poderiam realizar as atividades no seu próprio tempo 

e não necessariamente junto com o professor e demais colegas. As atividades práticas 

da disciplina de Educação Física foram adaptadas para atender as necessidades e 

realidades de cada aluno, em alguns conteúdos os alunos apresentavam fotos e vídeos 

durante as atividades práticas em outros eles apresentavam trabalhos em grupos sobre 

esporte e aspectos da prática de atividade física. Além disso foi criado um grupo de 

whatsapp para o compartilhamento de treinos e incentivo mútuo entre professor e 

alunos. Nesse grupo foram compartilhadas fotos dos treinos que eram realizados, prints 

de aplicativos de localização constando atividades física ao longo da semana, dessa 

maneira era possível incentivar os alunos de forma lúdica a manter a atividade física de 

maneira que os alunos geravam motivação aos próprios colegas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Os critérios de avaliação foram mantidos os mesmos que estavam dentro do 

planejamento. Avaliação da Participação e Conceito, Prova, Trabalhos em Grupos, e 

Simulados. Oque diferenciou foi a forma de realização dessas atividades avaliativas, nas 

quais os alunos realizavam as provas na plataforma google Classroom, e tinham uma 

semana para realização da mesma. Os trabalhos eram realizados e apresentados em 

aulas síncronas na plataforma Google Meet. E o simulado foi realizado através do 

Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 

Para a infraestrutura das atividades realizadas foram utilizadas principalmente as 

plataformas do Google: Meet, Classroom, Forms, Sites, e o Youtube. Durante algumas 

aulas foram implementados sites específicos para a apresentação de conteúdos 

elaborados a partir de uma demanda específica, como por exemplo um emulador de 

boneco anatômico virtual. Entretanto, era priorizado sempre plataformas gratuitas nas 

quais os alunos tivessem acessibilidade independente de qual aparelho (Celular, 

computador, notebook, tablet) utilizado para a participação das atividades. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 



Quadro 5 - Adequações do plano de ensino – disciplina Matemática 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1º ano  

Disciplina Matemática 

Carga Horária: 120 Número de Aulas: 160 aulas  Teórica: 107 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Para aulas síncronas e para os plantões foi utilizado o Google Meet, com 

apresentação de tela do OneNote com apostila nele e auxílio de uma mesa 

digitalizadora para facilitar a escrita. Para aulas assíncronas foram enviados 

materiais pelo Google Classroom, como videoaulas gravadas e arquivos de 

exercícios e apostilas. As aulas práticas foram trabalhadas utilizando o software 

livre Geogebra. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações consistiram em envio de resolução de exercícios dos alunos por 

meio de fotos tanto para a tarefa, quanto para as avaliações. 

INFRAESTRUTURA 

Foi utilizado o software Geogebra para mostrar o comportamento das funções 

específicas. Além do OneNote para escrever na tela com o auxílio de uma mesa 

digitalizadora e com a apresentação da apostila trabalhada. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 6 - Adequações do plano de ensino – disciplina Física 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma 1° Ano 

Disciplina Física 

Carga Horária: 90h Número de Aulas: 120 

aulas 

Teórica: 80 aulas Prática: 40 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas:  

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas expositivas através do google Meet e com utilização de lousa 

digital. No último bimestre foram utilizadas algumas simulações. Aulas 

assíncronas com vídeo aula e exercícios propostos. Todos os materiais 

assíncronos foram disponibilizados através do Google Classroom. Plantões 

foram realizados em sala aberta no Google Meet e no último bimestre pelo 

Google class e hangout. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Classroom e Google Forms, Seminários online. 

INFRAESTRUTURA 

Simulações interativas de Física PhET, Mangá da Física (quadrinhos). 

Documentários. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 7 - Adequações do plano de ensino – disciplina Química 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma 1º ano 

Disciplina Química 

Carga Horária: 90  Número de Aulas: 107 

aulas  

Teórica: 80 aulas  Prática: 27 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos de forma 

remota sendo empregado como estratégias didáticas slides, vídeoaulas, 

exercícios resolvidos e exercícios de fixação, vídeos e textos científicos. Nas 

aulas síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet priorizando aula 

expositiva dialogada. Nas aulas assíncronas foi utilizada a ferramenta Google 

Classroom para disponibilizar as atividades. Os atendimentos aos discente foram 

realizados por meio do Google Meet, Google Hangout, e-mail e o mural do 

Google Classrooom. As aulas práticas foram cumpridas com a realização dos 

trabalhos de pesquisa, elaboração de roteiro e seminários com apresentação dos 

trabalhos de pesquisa, e vídeos experimentais sobre um tema de interesse do 

próprio aluno, além de um tema aplicado ao que foi estudado. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como critérios de avaliação foram realizadas atividades diversas sendo a grande 

maioria envolvendo testes avaliativos pelo Google Forms, exercícios de fixação 

e trabalho de pesquisa e desenvolvimento de acordo com o conteúdo ministrado 

no bimestre. Com isso, além do conteúdo da disciplina, os alunos também 

puderam desenvolver habilidades relacionadas as tecnologias e 

desenvolvimento de materiais construtivos. A tarefa “trabalho de divulgação 

científica” foi construída no 2° bimestre, juntamente com a turma de alimentos. 

Para os 3° e 4° bimestres foram realizados trabalhos de pesquisa aplicado aos 

conteúdos: Cinética Química e Equilíbrio Químico, com experimentos do dia-a-

dia e questões do cotidiano, com a apresentação dos grupos, em seminários e 

em vídeos. O desenvolvimento desses trabalhos realizados, possibilitou um 

melhor entendimento alcançando excelentes resultados em aspectos factuais, 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Trabalhos de pesquisas (2 pontos): apresentação e seminário, vídeo. 

Tarefa avaliativa (1,5 pontos):  avaliação mensal ou atividades contendo 

exercícios avaliativos no Google Forms.  



Avaliação Bimestral (3 pontos):  Google Forms. 

Simulado (2 pontos): Google Forms. 

Participação nas aulas e exercícios de fixação (1,5 pontos): Google Classroom. 

INFRAESTRUTURA 

Durante a disciplina foram adotadas aulas utilizando slides comentados com 

exercícios on-line, Google Jamboard para tirar dúvidas, videoaulas e o livro texto 

para fixação dos conteúdos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 8 - Adequações do plano de ensino – disciplina Biologia 

Adequações nos Planos de Ensino Ano/2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado 
ao Ensino Médio 

Turma  1º Ano  

Disciplina Biologia  

 

Carga Horária: 90h Número de Aulas: 120 aulas  Teórica: 80 aulas  Prática: 40 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas no google Meet. Aulas assíncronas, Sala de aula Virtual: 
Google Classroom. Plantões: hangout, whatsapp e Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms, Seminários online, Experimentos, 
Entrevista, Relatórios. 

INFRAESTRUTURA 

Utilização de videoaulas para demonstração de experimentos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 9 - Adequações do plano de ensino – disciplina Lógica de 
Programação 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1º Ano 

Disciplina Lógica de Programação 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 Teórica: 40 Prática: 40 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

 

• Aula expositiva/dialogada com auxílio TICs tais como: Google Classroom para 
postagem de materiais e vídeo aulas, Google Meet para aulas síncronas, Google 
Jamboard para uso de quadro e pincel digital quando necessário. Uso de aplicativos 
para desenvolvimento de algoritmos e lógica de programação com Portugol Studio, 
Dev C++ e/ou Visual tuadio. 

• Resolução de exercícios práticos e teóricos para fixação do conteúdo; 

• Trabalhos práticos individual e/ou em grupo;  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações Teóricas da disciplina – Google Formulário enviado via Google 

Classroom 

Avaliações Práticas da disciplina – Google Formulário enviado via Google 

Classroom: nessas avalições os alunos resolviam o problema em algum software 

específico como Portugol Studio para as avaliações no 1º semestre ou 

Linguagem de Programação C para resoluções de avaliação no 2º semestre. 

Trabalhos em Grupos para resolução de problemas reais utilizando a lógica de 

programação: nestes trabalhos os alunos reuniram-se em grupo, resolveram o 

problema e enviaram os códigos fontes via Google Classroom. 

Listas de Exercícios bimestrais enviadas via Google Clasroom. 

INFRAESTRUTURA 

Uso de aplicativos do Google For Education: Classroom, Meet, Planilhas, 

Formulários, Jamboard. 

Uso de softwares específicos para linguagem de Programação como Portugol 

Studio e Visual Studio. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 10 - Adequações do plano de ensino – disciplina Fundamentos e 
Manutenção de Computadores 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma 1º Ano de Informática 

Disciplina Fundamentos e Manutenção de Computadores 

Carga Horária:  

120 h  

Número de Aulas: 

 160  aulas 

Teórica:  

80 aulas  

Prática: 

 80 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: 

 (  ) Concluída 

( X ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Nas aulas síncronas foram usadas as ferramentas google Meet e google 

classroom. O Meet foi usado como ferramenta de interação e comunicação com 

os alunos, também foi usado como ferramenta síncrona o watts App para sanar 

dúvidas mais urgentes durante a execução das atividades assíncronas de forma 

mais rápida. Todo material usado nas aulas síncronas, assim como as atividades, 

trabalhos, vídeos, foram postados na Sala de aula Virtual  Google Classroom. 

Para os plantões foi usado:  whatsapp, Google Meet, email. Uso de simulador de 

defeitos para simular defeitos reais nos computadores. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios avaliativos usados foram a participação nas aulas síncronas, 

execução de exercícios e atividades assíncronas através de trabalho em dupla, 

equipe e individual, desenvolvimento de projeto em equipe. Também foram 

usadas estratégias como pesquisas, debates, avaliação através do Google 

Forms e exercícios no simulador de defeitos da Intel. 

INFRAESTRUTURA 

Além das ferramentas de interação citadas (google Meet e classroom, watssApp, 

Email),  foi usado o simulador de defeitos da Intel, um software gratuito que 

simula defeitos dos computadores.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 11 - Adequações do plano de ensino – disciplina Informática Básica 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1º Ano de Informática 

Disciplina Informática Básica 

Carga Horária:  

30 h  

Número de Aulas: 

 40 aulas 

Teórica:  

13 aulas  

Prática: 

 27 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: 

 ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Nas aulas síncronas foram usadas as ferramentas google Meet e google 

classroom. O Meet foi usado como ferramenta de interação e comunicação com 

os alunos, também foi usado como ferramenta síncrona o watts App para sanar 

dúvidas mais urgentes durante a execução das atividades assíncronas de forma 

mais rápida. Todo material usado nas aulas síncronas, assim como as atividades, 

trabalhos, vídeos, foram postados na Sala de aula Virtual  Google Classroom. 

Para os plantões foi usado:  whatsapp, Google Meet, email. Para as aulas 

práticas foi usado o pacote Office do Windows e do Linux, de acordo com o que 

o aluno tinha disponível em seu computador ou celular.  Com isso foi possível 

cumprir todo planejamento proposto no plano de ensino. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios avaliativos usados foram a participação nas aulas síncronas, 

execução de exercícios e atividades assíncronas através de trabalho em dupla, 

equipe e individual. Também foram usadas estratégias como pesquisas, debates, 

avaliação através do Google Forms e exercícios práticos. 

INFRAESTRUTURA 

Além das ferramentas de interação citadas (google Meet e classroom, watssApp, 

Email),  foram usados para as aulas práticas o pacote Office do Windows e do 

Linux, de acordo com o que o aluno tinha disponível em seu computador ou 

celular. O uso destas ferramentas tornou possível o cumprimento de todo 

planejamento proposto no plano de ensino. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 12 - Adequações do plano de ensino – disciplina Web Design 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  1º Ano de Informática 

Disciplina Web Design 

Carga Horária:  

60 h  

Número de Aulas: 

 80 aulas 

Teórica:  

40 aulas  

Prática: 

 40 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: 

 ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Nas aulas síncronas foram usadas as ferramentas google Meet e google 

classroom. O Meet foi usado como ferramenta de interação e comunicação com 

os alunos, também foi usado como ferramenta síncrona o watts App para sanar 

dúvidas mais urgentes durante a execução das atividades assíncronas de forma 

mais rápida. Todo material usado nas aulas síncronas, assim como as atividades, 

trabalhos, vídeos, foram postados na Sala de aula Virtual  Google Classroom. 

Para os plantões foi usado:  whatsapp, Google Meet, email. Para as aulas 

práticas foram usadas ferramentas de desenvolvimento como Notped++ e bloco 

de notas para desenvolvimento das atividades práticas de acordo com o que o 

aluno tinha disponível em seu computador ou celular.  Com isso foi possível 

cumprir todo planejamento proposto no plano de ensino. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios avaliativos usados foram a participação nas aulas síncronas, 

execução de exercícios e atividades assíncronas através de trabalho em dupla, 

equipe e individual, desenvolvimento de projeto em equipe. Também foram 

usadas estratégias como pesquisas, debates, avaliação através do Google 

Forms e exercícios práticos. 

INFRAESTRUTURA 

Além das ferramentas de interação citadas (google Meet e classroom, watssApp, 

Email),  foram usadas ferramentas de desenvolvimento como Notped++ e o bloco 

de notas para desenvolvimento das atividades práticas., de acordo com o que o 

aluno tinha disponível em seu computador ou celular. O uso destas ferramentas 

tornou possível o cumprimento de todo planejamento proposto no plano de 

ensino. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).  



Quadro 13 - Adequações do plano de ensino – disciplina Língua Portuguesa 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio  

Turma 2º ano 

Disciplina Língua Portuguesa 

Carga Horária: 150h Número de Aulas: 200 Teórica: 133 Prática: 67 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático da disciplina foi distribuído em aulas síncronas e 

assíncronas.  

As aulas síncronas aconteceram por meio do Google Meet,  com apresentação dos 

conteúdos em slides e livro didático digitalizado. Para o aprofundamento, prática e 

fixação dos conteúdos  foram utilizados podcasts, filmes, livros, imagens, quizzes, 

conteúdos de jornais, entrevistas, músicas, vídeos do YouTube. As gravações das 

aulas síncronas foram postadas no Google Classroom, com o intuito de deixar o 

conteúdo acessível ao aluno para rever a aula ou ainda ter a oportunidade de 

assistir a aula, caso tenha acontecido algum imprevisto no horário. 

 Nas aulas assíncronas o Google Classroom foi utilizado para envio de exercícios, 

textos, trabalhos e atividades complementares. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Diferentes atividades foram propostas nas avaliações com vistas a oportunizar aos 

estudantes o contato com variados gêneros textuais de forma prática e significativa. 

As atividades envolviam habilidades leitoras, reflexivas, escritas, orais, auditivas e 

voltadas ao letramento crítico. Além disso, buscou-se realizar um trabalho voltado a 

discussão de temáticas importantes, a fim de corroborar com a formação ética e cidadã 

dos discentes. 

❖ Relato de experiências; 

❖ O cartaz e o anúncio publicitário; 

❖ A crônica; 

❖ A notícia; 

❖ A reportagem; 

❖ A entrevista; 

❖ O editorial; 

❖ Dissertação argumentativa; e 

❖ Carta aberta e carta de leitor. 



Na parte voltada ao trabalho de entrevistas, os alunos foram organizados em grupos 

para receberem convidados para abordarem temáticas referentes ao Racismo, 

Igualdade de Gênero e Saúde Mental. 

Além disso, foi realizado um júri simulado, envolvendo a obra Dom Casmurro de 

Machado de Assis, com a seguinte questão: Capitu traiu ou não Bentinho? 

Além disso, a assiduidade e participação durante as aulas foram consideradas. 

INFRAESTRUTURA 

Aulas síncronas: Google Meet e Youtube.  

Aulas assíncronas: Google Classroom, vídeos do Youtube, obras, podcasts e 

músicas.  

Para o atendimento ao discente foram usados Hangout, Whatsapp e Google Meet. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 14 - Adequações do plano de ensino – disciplina Língua Inglesa 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio  

Turma 2º ano 

Disciplina Língua Inglesa 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 Teórica: 53 Prática: 27 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático da disciplina foi distribuído em aulas síncronas e 

assíncronas. Nas aulas síncronas foi utilizado o software Google Meet para 

apresentação dos conteúdos em slides, quizzes para apresentar ou revisar a 

matéria e vídeos do YouTube. Nas aulas assíncronas foram enviados textos, 

exercícios e trabalhos pelo Google Classroom.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como forma de avaliação foram utilizados testes no Google Forms e na plataforma 

Liveworksheet; links do Google Docs para compartilhamentos de textos; trabalhos; 

exercícios; criação de áudios no Vocaroo e avaliações enviados pelo Google 

Classroom.  

INFRAESTRUTURA 

Aulas síncronas: Google Meet, Youtube. Aulas assíncronas: Google 

Classroom,vídeos, site Vocaroo e plataforma Liveworksheet. Para o atendimento 

ao discente foram usados Hangout, Whatsapp e Google Meet. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 15 - Adequações do plano de ensino – disciplina Educação Física 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  2º Ano 

Disciplina Educação Física 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 27 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  
Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 
(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos das disciplinas foram trabalhados ao longo do ano através 

de aulas síncronas que eram realizadas através do aplicativo google Meet, nessas aulas 

as atividades eram realizadas através de vídeo chamadas nas quais ocorreram a maior 

parte dos aspectos práticos da disciplina. Além disso foram realizadas aulas 

assíncronas, nas quais os alunos poderiam realizar as atividades no seu próprio tempo 

e não necessariamente junto com o professor e demais colegas. As atividades práticas 

da disciplina de Educação Física foram adaptadas para atender as necessidades e 

realidades de cada aluno, em alguns conteúdos os alunos apresentavam fotos e vídeos 

durante as atividades práticas em outros eles apresentavam trabalhos em grupos sobre 

esporte e aspectos da prática de atividade física. Além disso foi criado um grupo de 

whatsapp para o compartilhamento de treinos e incentivo mútuo entre professor e 

alunos. Nesse grupo foram compartilhadas fotos dos treinos que eram realizados, prints 

de aplicativos de localização constando atividades física ao longo da semana, dessa 

maneira era possível incentivar os alunos de forma lúdica a manter a atividade física de 

maneira que os alunos geravam motivação aos prórpios colegas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Os critérios de avaliação foram mantidos os mesmos que estavam dentro do 

planejamento. Avaliação da Participação e Conceito, Prova, Trabalhos em Grupos, e 

Simulados. O que diferenciou foi a forma de realização dessas atividades avaliativas, 

nas quais os alunos realizavam as provas na plataforma google Classroom, e tinham 

uma semana para realização da mesma. Os trabalhos eram realizados e apresentados 

em aulas síncronas na plataforma Google Meet. E o simulado foi realizado através do 

Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 

Para a infraestrutura das atividades realizadas foram utilizadas principalmente as 

plataformas do Google: Meet, Classroom, Forms, Sites, e o Youtube. Durante algumas 

aulas foram implementados sites específicos para a apresentação de conteúdos 

elaborados a partir de uma demanda específica, como por exemplo um emulador de 

boneco anatômico virtual. Entretanto, era priorizado sempre plataformas gratuitas nas 

quais os alunos tivessem acessibilidade independente de qual aparelho (Celular, 

computador, notebook, tablet) utilizado para a participação das atividades. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 



Quadro 16 - Adequações do plano de ensino – disciplina Matemática 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  2º ano  

Disciplina Matemática 

Carga Horária: 120 Número de Aulas: 160 aulas  Teórica: 107 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Para aulas síncronas e para os plantões foi utilizado o Google Meet, com 

apresentação de tela do OneNote com apostila nele e auxílio de uma mesa 

digitalizadora para facilitar a escrita. Para aulas assíncronas foram enviados 

materiais pelo Google Classroom, como videoaulas gravadas e arquivos de 

exercícios e apostilas. As aulas práticas foram trabalhadas utilizando o software 

livre Geogebra. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações consistiram em envio de resolução de exercícios dos alunos por 

meio de fotos tanto para a tarefa, quanto para as avaliações. 

INFRAESTRUTURA 

Foi utilizado o software Geogebra para mostrar o comportamento das 

progressões específicas. Além do OneNote para escrever na tela com o auxílio 

de uma mesa digitalizadora e com a apresentação da apostila trabalhada. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 17 - Adequações do plano de ensino – disciplina Física 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma 2° Ano 

Disciplina Física 

Carga Horária: 90h Número de Aulas: 120 

aulas 

Teórica: 80 aulas Prática: 40 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas expositivas através do google Meet e com utilização de lousa 

digital. Experiências práticas acompanhadas nas aulas práticas e desenvolvidas 

em casa. Uso de simulações. Aulas assíncronas com vídeo aula e exercícios 

propostos. Todos os materiais assíncronos foram disponibilizados através do 

Google Classroom. Plantões foram realizados em sala aberta no Google Meet e 

no último bimestre pelo Google class e hangout. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Classroom e Google Forms, Seminários online. 

INFRAESTRUTURA 

Simulações interativas de Física PhET. Práticas caseiras de baixo custo. 

Documentários. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 18 - Adequações do plano de ensino – disciplina Química 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma 2º ano 

Disciplina Química 

Carga Horária: 80  Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 53 aulas  Prática: 27 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos foram desenvolvidos de forma 

remota sendo empregado como estratégias didáticas slides, vídeoaulas, 

exercícios resolvidos e exercícios de fixação, vídeos e textos científicos. Nas 

aulas síncronas foi utilizada a ferramenta Google Meet priorizando aula 

expositiva dialogada. Nas aulas assíncronas foi utilizada a ferramenta Google 

Classroom para disponibilizar as atividades. Os atendimentos aos discente foram 

realizados por meio do Google Meet, Google Hangout, e-mail e o mural do 

Google Classrooom. As aulas práticas foram cumpridas com a realização dos 

trabalhos de pesquisa, elaboração de roteiro e seminários com apresentação dos 

trabalhos de pesquisa, e vídeos experimentais sobre um tema de interesse do 

próprio aluno, além de um tema aplicado ao que foi estudado. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como critérios de avaliação foram realizadas atividades diversas sendo a grande 

maioria envolvendo testes avaliativos pelo Google Forms, exercícios de fixação 

e  trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Com isso, além do conteúdo da 

disciplina, os alunos também puderam desenvolver habilidades relacionadas as 

tecnologias e desenvolvimento de materiais construtivos. A tarefa “trabalho de 

divulgação científica” foi construída no 2° bimestre, juntamente com a turma de 

alimentos. Para os 3° e 4° bimestres foi realizado um trabalho intitulado de 

Modelos Moleculares, com construção de moléculas com auxílio de massinha e 

modelos de isopor, além da possibilidade da integração com a Informática, 

montando moléculas no computador em imagem 3D, com excelentes resultados 

em apresentação pelos vídeos e seminários. O desenvolvimento desses 

trabalhos com programas computacionais e construtivos, possibilitou um melhor 

entendimento das ligações químicas e geometria das moléculas, alcançando 

excelentes resultados em aspectos factuais, conceituais, procedimentais e 

atitudinais. 



Trabalhos de pesquisas (2 pontos): apresentação e seminário, vídeo. 

Tarefa avaliativa (1,5 pontos):  avaliação mensal ou atividades contendo 

exercícios avaliativos no Google Forms.  

Avaliação Bimestral (3 pontos):  Google Forms. 

Simulado (2 pontos): Google Forms. 

Participação nas aulas e exercícios de fixação (1,5 pontos): Google Classroom. 

INFRAESTRUTURA 

Durante a disciplina foram adotadas aulas utilizando slides comentados com 

exercícios on-line, Google Jamboard para tirar dúvidas, videoaulas e o livro texto 

para fixação dos conteúdos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 19 - Adequações do plano de ensino – disciplina Biologia 

Adequações nos Planos de Ensino Ano/2020 

CURSO Técnico em Informática 
Integrado ao Ensino Médio 

Turma 2º Ano 

Disciplina Biologia 

 

Carga Horária: 60h  Número de Aulas: 80 aulas  Teórica: 60 aulas  Prática: 20 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas no google Meet. Aulas assíncronas, Sala de aula Virtual: 
Google Classroom. Plantões: hangout, whatsapp e Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Forms, Seminários online, Experimentos, 
Entrevista, Relatórios. 

INFRAESTRUTURA 

Utilização de videoaulas para visualização das diversas estruturas dos 
vegetais e animais e experimentos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 20 - Adequações do plano de ensino – disciplina Metodologia da 
Pesquisa 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma 2º Ano  

Disciplina Metodologia da Pesquisa 

Carga Horária: 30h Número de Aulas: 40 

aulas  

Teórica: 40 aulas Prática: 13 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento dos conteúdos programáticos teóricos e práticos aconteceu 

remotamente. Para tanto, fez-se necessário como estratégias didáticas o uso de 

tecnologias de informação e comunicação, tais como computadores, 

smartphones e outros. Utilizando esse aparato tecnológico como instrumentos 

mediadores foi trabalhado slides, vídeos e textos. Para as aulas síncronas foi 

utilizado o Google Meet de forma dialógica. Nas aulas assíncronas foi utilizado 

Google Classroom, onde foram postas as materiais e atividades. Os 

plantões/atendimento ao discente aconteceram via Google Hangout, Whatsapp, 

e-mail e Google Classroom. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Bimestral: 4,0 pontos. 
Avaliação Mensal: 2,0 pontos. 
Elaboração e execução de trabalhos (Seminários, Pesquisa): 3,0 pontos. 
Atividades: 1,0 pontos. 
Os trabalhos foram de pesquisa ou escrita de artigos com orientações postadas no 
Google Classroom e a entrega pela mesma ferramenta de postagem. 
As Avaliações foram pelo Google Forms. 

INFRAESTRUTURA 

Para o desenvolvimento dos conteúdos programáticos teóricos e práticos e 

aplicação das avaliações e trabalhos foram utilizados Ferramentas do Google, 

como: Google Meet e Google Classroom, Google Forms, textos e também vídeos 

do Youtube. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



 

Quadro 21 - Adequações do plano de ensino – disciplina Linguagem de 

Programação I 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  2º Ano 

Disciplina Linguagem de Programação I 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 Teórica: 40 Prática: 40 

 

Composição da Disciplina:  
Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 
(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

• Aula expositiva/dialogada com auxílio TICs tais como: Google Classroom para 
postagem de materiais e vídeo aulas, Google Meet para aulas síncronas, Google 
Jamboard para uso de quadro e pincel digital quando necessário.  

• Uso software Netbeans para aulas práticas. 

• Resolução de problemas práticos e teóricos para fixação do conteúdo; 

• Trabalhos práticos individual e/ou em grupo; 

• Seminário em equipe para trabalhar conteúdos atuais da área.  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações Teóricas da disciplina – Google Formulário enviado via Google 

Classroom 

Avaliações Práticas da disciplina – via Google Classroom: nessas avaliações os 

alunos recebiam um problema prático em arquivo PDF, codificavam a resolução 

do problema no Software Netbeans e enviavam o código fonte comentado via 

Google Classroom. 

Listas de Exercícios bimestrais enviadas via Google Classroom. 

Seminário em Equipe sobre temas atuais da área de Linguagem de Programação 

I 

Trabalho Final de Integração com Banco de Dados – em Dupla. 

INFRAESTRUTURA 

Uso de aplicativos do Google For Education: Classroom, Meet, Planilhas, 

Formulários, Jamboard; 

Uso do Software Netbeans para criação de projetos em Linguagem de 

Programação Java; 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).  



Quadro 22 - Adequações do plano de ensino – disciplina Rede de 

Computadores 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  2º Ano de Informática 

Disciplina Redes de Computadores 

Carga Horária:  

90 h  

Número de Aulas: 

 120  aulas 

Teórica:  

80 aulas  

Prática: 

 40 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: 

 (  ) Concluída 

( X ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Nas aulas síncronas foram usadas as ferramentas google Meet e google 

classroom. O Meet foi usado como ferramenta de interação e comunicação com 

os alunos, também foi usado como ferramenta síncrona o watts App para sanar 

dúvidas mais urgentes durante a execução das atividades assíncronas de forma 

mais rápida. Como parte da prática, foi  usado o Packet Tracer da cisco, um 

simulador de redes gratuito que permite a criação de redes de computadores 

completa, assim como os testes de conexão e as configurações. Todo material 

usado nas aulas síncronas, assim como as atividades, trabalhos, vídeos, foram 

postados na Sala de aula Virtual  Google Classroom. Para os plantões foi usado:  

whatsapp, Google Meet, email.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios avaliativos usados foram a participação nas aulas síncronas, 

execução de exercícios e atividades assíncronas através de trabalho em dupla, 

equipe e individual, desenvolvimento de projeto em equipe. Também foram 

usadas estratégias como pesquisas, debates, avaliação através do Google 

Forms e exercícios no simulador de redes packet tracer da Cisco. 

INFRAESTRUTURA 

Além das ferramentas de interação citadas (google Meet e classroom, watssApp, 

Email), foi usado Packt Tracer da cisco como simulador de redes.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 23 - Adequações do plano de ensino – disciplina Banco de Dados 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  2º Ano 

Disciplina Banco de Dados 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 Teórica: 40 Prática: 40 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

 

• Aula expositiva/dialogada com auxílio TICs tais como: Google Classroom para 
postagem de materiais e vídeo aulas, Google Meet para aulas síncronas, Google 
Jamboard para uso de quadro e pincel digital quando necessário. Uso de aplicativos 
para modelagem de banco de dados como brModelo e Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados para criação de banco de dados físicos. 

• Resolução de exercícios práticos e teóricos para fixação do conteúdo; 

• Trabalhos práticos individual e/ou em grupo; 

• Seminário em equipe para trabalhar conteúdos atuais da área.  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações Teóricas da disciplina – Google Formulário enviado via Google 

Classroom 

Avaliações Práticas da disciplina – via Google Classroom: nessas avaliações os 

alunos resolviam o problema em algum no brModelo ou SGBD MySQL e 

adicionavam a resposta no Google Formulário ou enviavam os arquivos de 

resposta via Google Classroom. 

Listas de Exercícios bimestrais enviadas via Google Classroom. 

Seminário em Equipe sobre temas atuais da área de Banco de Dados. 

Projeto de Banco de dados em dupla dado em várias etapas: 

• 1º bimestre – Modelagem Conceitual 

• 2º bimestre – Modelagem Lógica 

• 3º bimestre – Modelagem Física 

• 4º bimestre – Integração com Linguagem de Programação 

INFRAESTRUTURA 

Uso de aplicativos do Google For Education: Classroom, Meet, Planilhas, 

Formulários, Jamboard; 

Uso de softwares específicos para Modelagem de Banco de Dados: brModelo; 



Uso de softwares específicos para Montagem e Manutenção de Banco de Dados 

Físicos: SGBD MySQL. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 24 - Adequações do plano de ensino – disciplina Língua Portuguesa 

Adequações nos Planos de Ensino ANO DE 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio  

Turma 3º ano 

Disciplina Língua Portuguesa 

Carga Horária: 150h Número de Aulas: 160 Teórica: 100 Prática: 60 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático da disciplina foi distribuído em aulas síncronas e 

assíncronas. Nas aulas síncronas foi utilizado o software Google Meet para 

apresentação dos conteúdos em slides, quizzes para apresentar ou revisar a 

matéria e vídeos do YouTube. Nas aulas assíncronas foram enviados textos, 

exercícios e trabalhos pelo Google Classroom. A metodologia de sala de aula 

invertida foi usada por meio da ferramenta PADLET para postar vídeos, videoaulas, 

músicas e textos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como forma de avaliação foram utilizados testes no Google Forms; links do Google 

Docs para compartilhamentos de textos; trabalhos; exercícios; produções de textos 

e avaliações enviados pelo Google Classroom.  

INFRAESTRUTURA 

Aulas síncronas: Google Meet, Youtube. Aulas assíncronas: Google 

Classroom,vídeos, ferramenta PADLET. Para o atendimento ao discente foram 

usados Hangout, Whatsapp e Google Meet. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 25 - Adequações do plano de ensino – disciplina Língua Inglesa 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio  

Turma 3º ano 

Disciplina Língua Inglesa 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 Teórica: 53 Prática: 27 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático da disciplina foi distribuído em aulas síncronas e 

assíncronas. Nas aulas síncronas foi utilizado o software Google Meet para 

apresentação dos conteúdos em slides, quizzes para apresentar ou revisar a 

matéria e vídeos do YouTube. Nas aulas assíncronas foram enviados textos, 

exercícios e trabalhos pelo Google Classroom.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como forma de avaliação foram utilizados testes no Google Forms e na plataforma 

Liveworksheet; links do Google Docs para compartilhamentos de textos; trabalhos; 

exercícios; criação de áudios no Vocaroo e avaliações enviados pelo Google 

Classroom.  

INFRAESTRUTURA 

Aulas síncronas: Google Meet, Youtube. Aulas assíncronas: Google 

Classroom,vídeos, site Vocaroo e plataforma Liveworksheet. Para o atendimento 

ao discente foram usados Hangout, Whatsapp e Google Meet. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 26 - Adequações do plano de ensino – disciplina Arte 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  3º ano 

Disciplina Arte 

 

Carga Horária:  

60 horas 

Número de Aulas: 80 

aulas 

Teórica:  60 Prática: 20 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 
 

METODOLOGIA 

Ao longo do ano foram oferecidas aulas síncronas aos discentes do 3º ano, 

seguindo a grade de horário de aulas. No início do processo remoto, as aulas 

foram gravadas no material (nos slides) e, havia um momento síncrono para 

realização de exercícios e de atendimento para sanar as dúvidas. No entanto, ao 

longo do processo verificou-se que o envolvimento dos discentes era maior e 

mais efetivo nas atividades síncronas, então os encontros passaram a ser 

síncronos (com a gravação sendo feito pelo Google Meet e posteriormente 

disponibilizada aos alunos na Sala de aula de Português – Google Classroom).  

Nas aulas de Arte buscou-se trabalhar de maneira diversificada tendo em vista 

questões voltadas para atividades mais práticas, tais como: fotografia, desenhos, 

elaboração de vídeos etc., o objetivo foi estabelecer uma proximidade entre as 

Artes e os discentes buscando aprimorar as habilidades artísticas. Desta forma, 

foi possível desenvolver trabalhos criativos que foram apresentados em 

atividades culturais do Campus (Novembro Negro e Semana de Arte). 

O material utilizado nas aulas foi elaborado em ppt e disponibilizado na Sala de 

aula de Arte (Google Classroom), além do ppt foram utilizados vídeos e músicas 

para melhor compreensão dos conteúdos. As aulas síncronas também 

contemplaram momentos de discussão, onde foi possível que os discentes 

colocassem suas impressões acerca dos movimentos artísticos, suas 

características, bem como expressar sua subjetividade por meio das atividades 

práticas. Além do conteúdo previsto no plano de aula, foi possível também 

realizar uma imersão no mundo da cultura, realizamos tour virtual pelo Teatro 

Municipal de São Paulos, assistimos à espetáculos de dança (balé da Cidade de 

São Paulo). Importante ressaltar que as aulas síncronas, bem como estas 

atividades culturais tornaram-se espaços significativos de diálogo e de 

conhecimento para os discentes, sendo possível interagir buscando estabelecer 



uma relação mais próxima (acolhimento) diante do distanciamento social 

provocado pela pandemia da Covid-19.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades avaliativas foram diversificadas envolvendo diferentes habilidades: 

produção escrita, atividades de múltipla escolha via Google Forms, desenhos, 

apresentações orais, vídeos, fotografias, dentre outros. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ao longo do ano as seguintes ferramentas: Google Meet, 

Google Classroom, ppt, vídeos, sites da internet, bem como todo material 

elaborado pela professora. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 27 - Adequações do plano de ensino – disciplina Educação Física 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  3º Ano 

Disciplina Educação Física 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 27 aulas  Prática: 53 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos das disciplinas foram trabalhados ao longo do ano através 

de aulas síncronas que eram realizadas através do aplicativo google Meet, nessas aulas 

as atividades eram realizadas através de vídeo chamadas nas quais ocorreram a maior 

parte dos aspectos práticos da disciplina. Além disso foram realizadas aulas 

assíncronas, nas quais os alunos poderiam realizar as atividades no seu próprio tempo 

e não necessariamente junto com o professor e demais colegas. As atividades práticas 

da disciplina de Educação Física foram adaptadas para atender as necessidades e 

realizades de cada aluno, em alguns conteúdos os alunos apresetavam fotos e vídeos 

durante as atividades práticas em outros eles aprensetavam trabalhos em grupos sobre 

esporte e aspectos da prática de atividade física. Além disso foi criado um grupo de 

whatsapp para o compartilhamento de treinos e incentivo multuo entre professor e 

alunos. Nesse grupo foram compartilhado fotos dos treinos que eram realizados, prints 

de aplicativos de localização constando atividades física ao longo da semana, dessa 

maneira era possível incentivar os alunos de forma lúdica a manter a atividade física de 

maneira que os alunos geravam motivação aos prórpios colegas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Os critérios de avaliação foram mantidos os mesmos que estavam dentro do 

planejamento. Avaliação da Participação e Conceito, Prova, Trabalhos em Grupos, e 

Simulados. Oque deiferenciou foi a forma de realização dessas atividades avaliativas, 

nas quais os alunos realizavam as provas na plataforma google Classroom, e tinham 

uma semana para realização da mesma. Os trabalhos eram realizados e apresentados 

em aulas síncronas na plataforma Google Meet. E o simulado foi realizado através do 

Google Forms.  

INFRAESTRUTURA 

Para a infraestrutura das atividades realizadas foram utilizadas principalmente as 

plataformas do Google: Meet, Classroom, Forms, Sites, e o Youtube. Durante algumas 

aulas foram implementados sites específicos para a apresentação de conteúdos 

elaborados a partir de uma demanda específica, como por exemplo um emulador de 

boneco anatômico virtual. Entretanto, era priorizado sempre plataformas gratuitas nas 



quais os alunos tivessem acessibilidade independente de qual aparelho (Celular, 

computador, notebook, tablet) utilizado para a participação das atividades. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 28 - Adequações do plano de ensino – disciplina Física 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma 3° Ano 

Disciplina Física 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas 

Teórica: 60 aulas Prática: 20 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas expositivas através do google Meet e com utilização de lousa 

digital. Experiências práticas desenvolvidas em casa e em laboratório remoto. 

Aulas assíncronas com vídeo aula e exercícios propostos. Todos os materiais 

assíncronos foram disponibilizados através do Google Classroom. Plantões 

foram realizados em sala aberta no Google Meet e no último bimestre pelo 

Google class e hangout. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Classroom e Google Forms. 

INFRAESTRUTURA 

Laboratório remoto da plataforma tinkercad. Experimentos de baixo custo. 

Documentários. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 29 - Adequações do plano de ensino – disciplina Projetos Integradores 

Adequações nos Planos de Ensino 

Professor: Martinez 

2020 

CURSO  Técnico em Informática 
Integrado ao Ensino Médio 

Turma 3º ANO 

Disciplina Projetos Integradores 

 

Carga Horária: 60h  Número de Aulas: 80 aulas  Teórica: 20 aulas  Prática: 60 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas no google Meet. Aulas assíncronas, Sala de aula Virtual: 
Google Classroom. Plantões: hangout, whatsapp e Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Seminários online,Relatórios e autoavaliações. 

INFRAESTRUTURA 

Utilização de videoaulas e pesquisas  no Google acadêmico.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 30 - Adequações do plano de ensino – disciplina Projetos Integradores 

Adequações nos Planos de Ensino 

Professor: Gusthavo 

2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  3º Ano 

Disciplina Projetos Integradores 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas  

Teórica: 20 aulas  Prática: 60 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos das disciplinas foram trabalhados ao longo do ano através 

de aulas síncronas que eram realizadas através do aplicativo google Meet, nessas aulas 

as atividades eram realizadas através de vídeo chamadas nas quais ocorreram a maior 

parte dos aspectos práticos da disciplina. Além disso foram realizadas aulas 

assíncronas, nas quais os alunos poderiam realizar as atividades no seu próprio tempo 

e não necessariamente junto com o professor e demais colegas. As atividades práticas 

dos projetos integradores foram adaptadas para atender as necessidades e realidades 

de cada aluno. Para uma melhor adaptação dos projetos os alunos foram subdivididos 

em subgrupos, nos quais desenvolveram algumas pesquisas envolvendo aspectos da 

prática de atividade física, aplicando os conhecimentos a habilidades técnicas da área 

de informática. Os trabalhos desenvolvidos foram apresentados no evento da 12ª 

Jornada Científica e tecnológica do IFSULDEMINAS. Além disso foi criado um grupo de 

whatsapp para o compartilhamento de treinos e incentivo mútuo entre professor e 

alunos. Nesse grupo foram compartilhadas fotos dos treinos que eram realizados, prints 

de aplicativos de localização constando atividades física ao longo da semana, dessa 

maneira era possível incentivar os alunos de forma lúdica a manter a atividade física de 

maneira que os alunos geravam motivação aos próprios colegas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Os critérios de avaliação foram mantidos os mesmos que estavam dentro do 

planejamento. As avaliações eram realizadas através de um site do google site, criado 

pelos próprios alunos, nos quais os critérios eram baseados na Auto-avaliação, 

Avaliação de Pares e a Avaliação do Professor. Dessa maneira foi desenvolvida um 

formulário direcionado a uma planilha do Google onde as respostas eram 

compartilhadas. Os trabalhos eram realizados e apresentados em aulas síncronas na 

plataforma Google Meet. 

INFRAESTRUTURA 



Para a infraestrutura das atividades realizadas foram utilizadas principalmente as 

plataformas do Google: Meet, Classroom, Forms, Sites, e o Youtube. Durante algumas 

aulas foram implementados sites específicos para a apresentação de conteúdos 

elaborados a partir de uma demanda específica, como por exemplo um emulador de 

boneco anatômico virtual. Entretanto, era priorizado sempre plataformas gratuitas nas 

quais os alunos tivessem acessibilidade independente de qual aparelho (Celular, 

computador, notebook, tablet) utilizado para a participação das atividades. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 31 - Adequações do plano de ensino – disciplina 

Adequações nos Planos de Ensino 

Professora: Thalita 

2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  Exemplo: 3° Ano  

Disciplina Projetos Integradores 

Carga Horária: 60h  Número de Aulas: 80 

aulas 

Teórica: 20 aulas  Prática: 60 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido a partir de reuniões de grupos com deliberações das 

atividades e prazos envolvendo toda a equipe. Nas aulas síncronas foi utilizada a 

ferramenta Google Meet priorizando o diálogo. Nas aulas assíncronas foi utilizada a 

ferramenta Google Classroom para disponibilizar as atividades e o WhatsApp para 

uma comunicação mais rápida e eficiente. As aulas práticas foram cumpridas com 

a realização dos trabalhos de pesquisa, escrita de resumos científicos, 

apresentação de seminários e desenvolvimento do Banco de Dados (projeto final). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como critérios de avaliação foram adotadas 3 atividades realizadas por meio da 

ferramenta Google Forms. A atividade autoavaliação tinha como objetivo uma 

reflexão crítica do estudando frente ao seu desenvolvimento pessoal e profissional 

durante a realização do projeto, bem como a sua contribuição nas tarefas em 

equipe. A avaliação por pares tinha como objetivo desenvolver uma reflexão crítica 

do desenvolvimento e contribuição no projeto por seu colega. A avaliação do 

professor englobava o cumprimento das tarefas no prazo, participação das 

atividades e espírito de equipe.  

Autoavaliação (2 pontos): Google Forms 

Avaliação por pares (3 pontos): Google Forms  

Avaliação do professor (5 pontos): Google Forms. 

INFRAESTRUTURA 

Durante a disciplina foram adotadas aulas mediadas por vídeo e softwares para 

o desenvolvimento do Banco de Dados.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 32 - Adequações do plano de ensino – disciplina Linguagem de 

Programação II 

Adequações nos Planos de Ensino  2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  3º Ano de Informática 

Disciplina Linguagem de Programação II 

Carga Horária:  

120 h  

Número de Aulas: 

 160 aulas 

Teórica:  

60 aulas  

Prática: 

 100 aulas 

 

Composição da Disciplina:  
Atividades Práticas 

Status da disciplina: 
 ( x ) Concluída 
(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Nas aulas síncronas foram usadas as ferramentas google Meet e google 

classroom. O Meet foi usado como ferramenta de interação e comunicação com 

os alunos, também foi usado como ferramenta síncrona o watts App para sanar 

dúvidas mais urgentes durante a execução das atividades assíncronas de forma 

mais rápida. Todo material usado nas aulas síncronas, assim como as atividades, 

trabalhos, vídeos, foram postados na Sala de aula Virtual Google Classroom. 

Para os plantões foi usado:  whatsapp, Google Meet, email. Para as aulas 

práticas foram usadas ferramentas de desenvolvimento como Notped++, bloco 

de notas, XAMP, WAMP de acordo com o que o aluno tinha disponível em seu 

computador ou celular.  Com isso foi possível cumprir todo planejamento 

proposto no plano de ensino. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios avaliativos usados foram a participação nas aulas síncronas, 

execução de exercícios e atividades assíncronas através de trabalho em dupla, 

equipe e individual, desenvolvimento de projeto em equipe. Também foram 

usadas estratégias como pesquisas, debates, avaliação através do Google 

Forms e exercícios práticos. 

INFRAESTRUTURA 

Além das ferramentas de interação citadas (google Meet e classroom, watssApp, 

Email),  foram usadas ferramentas de desenvolvimento como Notped++, bloco 

de notas, XAMP, WAMP para desenvolvimento das atividades práticas., de 

acordo com o que o aluno tinha disponível em seu computador ou celular. O uso 

destas ferramentas tornou possível o cumprimento de todo planejamento 

proposto no plano de ensino. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 33 - Adequações do plano de ensino – disciplina Desenvolvimento de 

Aplicativos Móveis 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO  Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  3º Ano 

Disciplina Desenvolvimento de Aplicativos Móveis 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 Teórica: 40 Prática: 40 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

• Aula expositiva/dialogada com auxílio TICs tais como: Google Classroom para 
postagem de materiais e vídeo aulas, Google Meet para aulas síncronas. 

• Uso software Mit App Iventor, Android Studio e Kodular para aulas práticas 

• Resolução de problemas práticos e teóricos para fixação do conteúdo; 

• Nos dois últimos bimestres foram realizados projetos em grupo para proposta de 
aplicativos em diversas áreas e nesses bimestres as aulas acontecem de forma 
síncrona e em horários por equipe afim de ser um momento para tirar dúvidas e 
ideias para os projetos de cada equipe.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações Teóricas da disciplina – Google Formulário enviado via Google 

Classroom 

Avaliações Práticas da disciplina – via Google Classroom: nessas avaliações os 

alunos recebiam um problema prático em arquivo PDF, codificavam a resolução 

do problema no software que desejassem, tais como: Mit App Inventor, Kodular, 

Android Studio. 

Projeto Final da disciplina em equipe feito nos 3º e 4º bimestre: 

• 3º bimestre: entrega de protótipo do projeto, bem como, relatório de 

validação da proposta do aplicativo. 

• 4º bimestre: entrega do projeto de banco de dados; codificação do 

aplicativo; documentação do projeto. 

INFRAESTRUTURA 

Uso de aplicativos do Google For Education: Classroom, Meet, Planilhas, 

Formulários, Jamboard; 

Uso do Software Mit App Inventor e/ou Kodular para criação de projetos de 

aplicativos móveis. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).  



Quadro 34 - Adequações do plano de ensino – disciplina Sistemas Digitais de 

Controle 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma 3° Ano 

Disciplina Sistemas Digitais de Controle 

Carga Horária: 60h Número de Aulas: 80 

aulas 

Teórica: 40 aulas Prática: 40 aulas 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 

 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas expositivas através do google Meet e com utilização de lousa 

digital. Experiências práticas desenvolvidas em laboratório remoto e utilizando kit 

arduino. Aulas assíncronas com vídeo aula e exercícios e projetos de eletrônica 

propostos. Todos os materiais assíncronos foram disponibilizados através do 

Google Classroom. Plantões foram realizados em sala aberta no Google Meet e 

no último bimestre pelo Google class e hangout. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Testes avaliativos pelo Google Classroom e Google Forms. 

INFRAESTRUTURA 

Laboratório remoto da plataforma tinkercad. Kit Arduino. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



Quadro 35 - Adequações do plano de ensino – disciplina Espanhol 

Adequações nos Planos de Ensino 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Turma  3º ano 

Disciplina Espanhol - optativa 

 

Carga Horária:  

30 horas 

Número de Aulas: 40 

aulas 

Teórica:  30 Prática: 10 aulas 

 

 

Composição da Disciplina:  

Atividades Práticas 

Status da disciplina: ( x ) Concluída 

(   ) Adiada/interrompida parcialmente 
 

METODOLOGIA 

Ao longo do ano foram oferecidas aulas síncronas aos discentes do 3º ano, 

seguindo a grade de horário de aulas. Ressalta-se que todas as aulas de 

Espanhol foram realizadas de forma síncrona, visando trabalhar principalmente 

as competências auditivas e de expressão oral. Desta forma, os alunos puderam 

ter continuar tendo contato efetivo com a língua. Além das atividades síncronas, 

os alunos foram convidados a interagir com o grupo de alunos que cursavam a 

disciplina de Português para estrangeiros (PLA), curso oferecido pela Reitoria do 

IFSULDEMINAS em parceria com universidades da Colômbia e em parceria com 

o governo argentino. Desta forma, promovemos um intercâmbio não somente 

linguístico, mas também cultural entre os discentes do Campus e os do curso. As 

trocas foram tão positivas que eles criaram um vínculo por meio das redes 

sociais. Os alunos do curso de Português para estrangeiros também foram 

convidados para participarem de algumas aulas de espanhol, o que possibilitou 

a ampliação do vocabulário na língua espanhol, bem como o aprendizado de 

palavras específicas daqueles países. 

Como forma de incentivo à prática da competência oral e auditiva, os alunos 

foram realizando atividades de fala e de escuta ao longo de todas as aulas, por 

isso foi fundamental a presença nas aulas síncronas. Todo material e atividades 

utilizados nas aulas foi disponibilizado na sala de aula de Espanhol (Google 

Classroom).  

Importante ressaltar que as aulas síncronas, bem como estas atividades de 

intercâmbio tornaram-se espaços significativos de diálogo e de conhecimento 

para os discentes, sendo possível interagir buscando estabelecer uma relação 

mais próxima (acolhimento) diante do distanciamento social provocado pela 

pandemia da Covid-19.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



As atividades avaliativas foram diversificadas envolvendo diferentes habilidades: 

produção escrita, atividades de múltipla escolha via Google Forms, e 

apresentações orais. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas ao longo do ano as seguintes ferramentas: Google Meet, 

Google Classroom, ppt, vídeos, sites da internet, bem como todo material 

elaborado pela professora. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

  



4 ESTÁGIO 

 

Os estágios poderão ser realizados de forma remota, na modalidade 

home office, para os cursos técnicos e superiores, desde que a natureza do 

curso e da atividade possibilitem essa realização remota e a empresa 

Concedente e o Orientador do Estágio ou Coordenador do Curso estejam de 

acordo, conforme orienta o Parecer CNE/CP nº 05/2020. 

A opção de realização home office possibilita ao estudante ter acesso à 

empresa (s) que estão fisicamente distantes e que possuam áreas de atuação 

que possam contribuir para o seu aprofundamento de estudos. 

No caso de estágio home office, recomenda-se que o professor orientador 

colabore com o esclarecimento de dúvidas, apresentadas pelo estudante 

durante a realização das atividades e acompanhe o cronograma das atividades 

propostas pela empresa, promovendo as intervenções que considerar 

pertinentes. 

No período de substituição das atividades presenciais por atidades 

remotas, em virtude do Coronavírus disease 2019 (COVID-19), o estagiário 

poderá desenvolver suas atividades de estágio em empresas, instituições e nas 

propriedades agrícolas, supervisionados por parentes de 1º grau. 

Em relação aos estudantes dos cursos técnicos, o estágio poderá ser 

realizado de forma remota, desde que atendidos os critérios previstos no artigo 

3º, §3º da Portaria 617 de 03 agosto de 2020 do Ministério da Educação (MEC): 

 

I - seja aprovada pela instância competente da instituição de ensino; 
II - garanta a replicação do ambiente de atividade prática e/ou de 
trabalho; 
III- propicie o desenvolvimento de habilidades e competências 
esperadas no perfil profissional do técnico; 
IV - seja passível de avaliação do desempenho do estudante; e 
V - observe o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

Lei do Estágio (MEC, 2020, s/p.). 
 

As atividades de orientação dos estágios deverão ser mantidas, de 

maneira presencial ou não presencial, utilizando-se dos meios tecnológicos 

necessários. 

Estão autorizados a ter a totalidade (100%) da carga horária contabilizada 

como estágio obrigatório, independentemente de o estágio ter ou não sido 



realizado dentro do IFSULDEMINAS, desde que o aproveitamento seja deferido 

pelo Coordenador do Curso ou Orientador do Estágio. 

O Coordenador do Curso e/ou o Orientador do Estágio serão 

responsáveis por avaliar se as atividades práticas desenvolvidas nessas 

atividades estão relacionadas com a área de formação do curso e ensejadoras 

de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e interpessoal, preparando o 

estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho. 

As atividades de monitoria, de projetos de ensino, de iniciação científica, 

de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz e estágio remunerado, poderão ter aproveitamento total da carga 

horária de estágios, desde que tenham sido realizados no período previsto para 

realização do estágio obrigatório. 
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