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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 

Superiores do Campus Poços de Caldas, referente ao 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 Superiores do 

IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas, referente ao ano letivo de 2020. 

I. Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Resolução CONSUP nº 109/2016, de 15 

de dezembro de 2016, Resolução CONSUP nº 75/2018, de 20 de dezembro de 2018 e 

Resolução CONSUP nº 136/2019, de 18 de dezembro de 2019. 

II. Curso de Licenciatura em Geografia - Resolução CONSUP nº 108/2016 de 15 de 

dezembro de 2016 e Resolução CONSUP nº 131/2019 de 18 de dezembro de 2019. 

III. Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental - Resolução CONSUP nº 058/2016, de 14 

de setembro de 2016, Resolução CONSUP nº 035/2017, de 06 de Julho de 2017 e 

Resolução CONSUP nº 023/2019, de 27 de março de 2019. 
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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 Poços de Caldas, 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. 
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1. DADOS GERAIS DO CURSO  

 

Campus Poços de Caldas  

Curso Licenciatura em Ciências Biológicas 

Resoluções CONSUP de aprovação de PPCs 
apensadas 

Resolução 136/2019; Resolução 75/2018; 
Resolução 109/2016;    

Período/turmas contempladas 2°, 4°, 6° e 8° períodos 

 

 

2. PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 
da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 
Curricular: 

Sociologia da Educação  
Curricularização da 
Extensão 

Docente(s): Vagno Emygdio Machado Dias  Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 
Aulas: 

40 
Carga 

Horária 
Total: 

33,2 

METODOLOGIA 

Os alunos realizaram um pesquisa sobre Desigualde Escolar selecionando algum tema específico como por 
exemplo, desiguadade de gênero, tecnologia etc, com base nos referenciais teóricos e pedagógicos do curso 
de socioloiga da educação, especialmente, em Pierre Bourdieu e apresentaram o trabalho de intervenção, 
como planejamento, e apresentaram em forma de vídeo, acompanhado de trabalho escrito. Os trabalhos 
(PCC) foram postados no classroom. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação foram baseados na capacidade de abordarem o tema de forma fundamentada na 
teoria. Avaliou-se a caoacidade de associar teoria e prática e na construção de conhecimento significativo no 
campo da educação. Por fim, avaliou-se a capacidade de sintetização e apresentação do trabalho escrito e o 
seminário gravado. 

INFRAESTRUTURA 

Usou-se como ferramenta a plataforma classroom e de gravação de vídeo-aula, bem como equipamentos dos 
próprios dos alunos. 



2º Período 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 
da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 
Curricular: 

Morfologia Vegetal  
Curricularização da 
Extensão 

Docente(s): Amilcar Walter Saporetti Júnior X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 
Aulas: 

60 
Carga 

Horária 
Total: 

50 

METODOLOGIA 

Para realização das atividades práticas previstas na disciplina foram realizadas aulas práticas com vídeo aulas 
no youtube e páginas da internet específicas com a experimentação em morfologia vegetal, juntamente com 
um roteiro de observação. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades práticas foram avaliadas por meio de relatórios elaborados pelos alunos. 

INFRAESTRUTURA 

Os links dos vídeos foram disponibilizados aos alunos através do google sala de aula e os trabalhos práticos 
foram entregues e corrigidos através das atividades criadas na plataforma. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Embriologia Animal Comparada  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Isabel Ribeiro do Valle Teixeira x Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 Carga 

Horária 
50 



Total: 

METODOLOGIA 

Trabalhamos a disciplina sempre com aulas síncornas, de 15 em 15 dias no google meeting. As aulas foram 

gravadas e a medida que foram realizadas foram colocadas no google sala de aula para que alunos que não 

tiveram condições de assisti-las ao vivo, podessem fazê-lo quando fosse possível. Ao longo deste intervalo de 

15 dias entre uma aula e outra, , foram colocados exercícios e atividades de fixação e complementação, vários 

destes envolvendo dinâmicas e vídeos que pudessem compensar a falta de aulas práticas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades realizadas ao longo da disciplina foram vallorizadas co 3 pontos, um seminário com 2 pontos, 2 

provas que somavam 4 pontos (2 cada) e uma atividade que substituiu a prova prática, com vídeos , valendo 1 

ponto. Somando, ao todo, 10 pontos 

INFRAESTRUTURA 

Foram usadas as plataformas do google meeting, do Googel sala de aula, a internet particular, bem como o 

notebook e microfone particulares também. Peças anatômicas foram emprestadas do laboratório de Biologia 

do Ifsuldeminas, Poços de Caldas 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 
da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 
Curricular: 

Genética I X 
Curricularização da 
Extensão 

Docente(s): Carolina Mariane Moreira X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 
Aulas: 

80 
Carga 

Horária 
Total: 

66,4 

METODOLOGIA 

A disciplina possui uma sala de aula virtual no "Google Classrroom" com a participação de todos os alunos, 
nela constam todas as informações pertinentes à disciplina, além disso, existe um grupo de WhatsApp para 
facilitar a comunicação e aproximar alunos e docente. 
Para as aulas teóricas, encontros síncronos, quinzenalmente, foram previamente agendados com a turma. 
Para os encontros, eram disponibilizados o link para acesso ao "Google Meet". Para os alunos que não 



podiam comparecer, as aulas foram gravadas e imediatamente disponibilizadas na sala de aula virtual. 
Para as aulas práticas, após os encontros síncronos eram disponibilizados relatórios práticos sobre o tema 
abordado que possibilitaram a aplicação prática do conhecimento. 
Para as ações curriculares em sociedade, os alunos pensaram, ao longo da disciplina, em materiais que 
pudessem ser utilizados pela comunidade externa. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações foram feitas de maneira virtual,foram propostos relatórios práticos, estudo dirigido e 
seminários. 

INFRAESTRUTURA 

Google CLass, laptops, computadores individuais e recursos audio-visuais 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Invertebrados II X 

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Jane Piton Serra Sanches X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66,4 

METODOLOGIA 

Para as atividades práticas previstas na disciplina foram realizadas aulas práticas com fotografias dos animais 

pertencentes à coleção didática do campus. Essas aulas práticas constam das imagens dos animais com um 

roteiro de observação, bem como questões a serem respondidas ao final do roteiro. Para as ações curriculares 

em sociedade (ACS), os alunos desenvolveram, ao longo da disciplina, materiais que podem ser usados pela 

comunidade externa, especialmente professores de zoologia, concernentes aos conteúdos da disciplina. Esses 

materiais são vídeos, jogos, tirinhas e animações, que serão futuramente disponibilizados no site do curso. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para as atividades práticas, a avaliação se deu através da correção dos roteiros de aulas práticas, onde os alunos 

nomeavam as partes dos animais que eram solicitadas e também respondiam a questões. Também foi aplicada 

prova prática, nos mesmos moldes dos roteiros de aulas. 

INFRAESTRUTURA 



A profa. fotografou todo o material necessário utilizando estereomicroscópio e microscópios do campus, para 

montagem dos roteiros. Os roteiros foram disponibilizados aos alunos no google clasroom. As correções 

também foram devolvidas pela mesma plataforma. Foi utilizado o google meet para momentos síncronos para 

correção das atividades e esclarecimentos de dúvidas. 

 

 

4º Período 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Anatomia Animal Comparada II  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Isabel Ribeiro do Valle Teixeira x Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

Trabalhamos a disciplina sempre com aulas síncornas, de 15 em 15 dias no google meeting. As aulas foram 

gravadas e a medida que foram realizadas foram colocadas no google sala de aula para que alunos que não 

tiveram condições de assisti-las ao vivo, podessem fazê-lo quando fosse possível. Ao longo deste intervalo de 

15 dias entre uma aula e outra, , foram colocados exercícios e atividades de fixação e complementação, vários 

destes envolvendo dinâmicas e vídeos que pudessem compensar a falta de aulas práticas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades realizadas ao longo da disciplina foram vallorizadas co 3 pontos, um seminário com 2 pontos, 2 

provas que somavam 4 pontos (2 cada) e uma atividade que substituiu a prova prática, com vídeos e fotos de 

maquetes e cortes anatômicos, valendo 1 ponto. Somando, ao todo, 10 pontos 



INFRAESTRUTURA 

Foram usadas as plataformas do google meeting, do Googel sala de aula, a internet particular, bem como o 

notebook e microfone particulares também. Peças anatômicas foram emprestadas do laboratório de Biologia 

do Ifsuldeminas, Poços de Caldas 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Ecologia I  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Mireile Reis dos Santos X Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

A as aulas foram gravadas previamente e colocadas quinzenalmente no google class, em sala virtual, 

exclusivamente criada para a disciplina. Quinzenalmente, a docente dava atendimento virtual síncrono e 

presencial para esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios. Optou-se pela metodologia de gravação 

das aulas, pois assim foi possível adaptar os slides e conteúdos para o formato remoto, o qual necessita de 

adaptações no que se refere ao tempo das atividades expostas, para redução de perda de atenção dos 

envolvidos. As atividades práticas da disciplina forma realizadas através de atividades/exercícios que 

promovessem a reflexão e somulassem atividades aplicadas. Para tanto, o capitulo 10 do livro Problem-Solving 

in Conservation Biology and Wildlife Management 2nd Edition foi traduzido e a atividade resolvida e discutida. 

Ainda, a docente simulou estudo populacional de anuro ensinando os discentes a usarem o software livre 

Wild.ID 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os discentes fizeram um vídeo sobre um pesquisador naturalista na Ecologia, no formato de pitch (3,0); Lista 

de exercícios sobre estrutura e dinâmica populacional (4,0) e estudos dirigidos (3,0) 

INFRAESTRUTURA 

about:blank
about:blank
about:blank


Google CLass, laptops, tablets e computadores individuais e recursos audio-visuais 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Histologia Básica  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Alexandra Manoela Oliveira Cruz X Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

A Disciplina possui uma sala de aula virtual no "Google Classrroom", na qual consta todas informações 

pertinentes à disciplina, como cronogramas, critérios de avaliações, ementas, materiais didádicos, gravações 

das aulas, dentre outros. O aluno tem acesso facilmente à todos os informes relevantes, lembretes e avisos 

constantes no mural da disciplina. Além disso, todos os informes do mural eram constantemente enviados ao 

grupo de whatsapp criado para a disciplina. # AULAS TEÓRICAS: Aulas síncronas eram previamente agendadas 

com a turma, seguindo o cronograma proposto pela coordenação do curso, bem como o horário organizado no 

início do semestre. Para os encontros, eram disponibilizados o link para acesso ao "Google Meet". Para os 

alunos que não podiam comparecer, as aulas foram gravadas e imediatamente disponibilizadas na sala de aula 

virtual. # AULAS PRÁTICAS: A logística técnica para a realização das aulas práticas seguiu a mesma descrita 

anteriormente. Considerando o aspecto prático da disciplina, foi utilizado um programa virtual de acesso livre 

Histology Guide virtual microscopy laboratory disponível no link: http://www.histologyguide.com/ , apesar de 

ser um site em inglês, não comprometeu em nada a exploração do material de excelente qualidade disponível 

no mesmo, pois, além de tudo o que era preciso observar ter sido explicado pelo professor, o mesmo ensinou 

um recurso que permitia a tradução simultânea de todo o material. Além disso, vale ressaltar que, por ser de 

acesso livre, os alunos tiveram a oportunidade de eles própios explorarem todo o material como se estivesse 

focalizando imagens ao microscópio com o adicional de serem imagens de altíssimas resoluções e de qualidade 

indiscutível, com certeza, foi uma oportunidade ímpar. Ademais, o material foi tão proveitoso que será inclusive 

utilizado quando as aulas presenciais retornarem, pois é uma ferrramenta riquíssima. # PRÁTICAS COMO 

COMPONENTE CURRICULAR (PCC): A prática como componente curricular é o conjunto das atividades 

formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de 

procedimentos próprios ao exercício da docência, desse modo, nessa disciplina os alunos tiveram oportunidade 

de conduzir apresentações orais para os demais colegas sobre os conteúdos já estudados, excercendo assim 

treinamento pedagógico para desenvolver com excelência seu futuro papel como docente. Além disso, foram 

solicitados como atividades avaliativas que os alunos fizessem vídeos simples e curtos falando sobre o que foi 

about:blank
about:blank


aprendido no decorrer da disciplina. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações foram feitas de maneira virtual. Para as atividades teóricas e PCC os alunos fizeram gravações 

espontâneas (preferencialmente sem slides) abordando os pontos mais importantes que foram estudados ao 

longo da disciplina. Além disso, apresentações orais para os demais colegas foram realizadas de maneira 

síncrona. Para as atividades práticas, foi proposto aos alunos que providenciassem a impressão dos roteiros de 

aulas práticas, assistissem às orientações e explicações contidas nas aulas práticas e fizessem os esquemas com 

as devidas identificações, digitalizassem o arquivo e submetessem na sala de aula virtual para posterior 

avaliação. 

INFRAESTRUTURA 

As aulas foram realizadas remotamente por meio da plataforma "Google Meet" e a gravação do material foi 

disponibilizada na sala de aula virtual da disciplina no "Google Classroom". Recados, lembretes dos encontros 

síncronos e outras mensagens relevantes eram postadas no mural da disciplina, onde a mensagem é 

direcionada aos emails pessoais dos alunos e também publicadas no grupo de whatsapp da disciplina. Horários 

de atendimento foram disponilizados e amplamente divulgados entre os alunos. Dessa maneira, para 

acompanhamento da disciplina foi necessário acesso à internet através de smartphones ou computadores. Para 

os alunos que comprovaram necessidade, o IFSULDEMINAS disponibilizou aparelhos eletrônicos para 

empréstimo, bem como, auxílio para pagamento de internet. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas Composição  Prática C. Curricular 



Componente 

Curricular: 
Sistemática Vegetal II 

da 

Disciplina: 
 

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Amilcar Walter Saporetti Júnior x Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

Para realização das atividades práticas previstas na disciplina foram realizadas aulas práticas com vídeo aulas 

no youtube e páginas da internet específicas com a experimentação em Sistemática Vegetal, juntamente com 

um roteiro de observação. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades práticas foram avaliadas por meio de relatórios elaborados pelos alunos. 

INFRAESTRUTURA 

Os links dos vídeos foram disponibilizados aos alunos através do google sala de aula e os trabalhos práticos 

foram entregues e corrigidos através das atividades criadas na plataforma. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Vertebrados II  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Jane Piton Serra Sanches X Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 



Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

Para as atividades práticas previstas na disciplina foram realizadas aulas práticas com fotografias dos animais 

pertencentes à coleção didática do campus. Essas aulas práticas constam das imagens dos animais com um 

roteiro de observação, bem como questões a serem respondidas ao final do roteiro. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para as atividades práticas, a avaliação se deu através da correção dos roteiros de aulas práticas, onde os alunos 

nomeavam as partes dos animais que eram solicitadas e também respondiam a questões. Também foi aplicada 

prova prática, nos mesmos moldes dos roteiros de aulas. 

INFRAESTRUTURA 

A profa. fotografou todo o material necessário utilizando estereomicroscópio e microscópios do campus, para 

montagem dos roteiros. Os roteiros foram disponibilizados aos alunos no google clasroom. As correções 

também foram devolvidas pela mesma plataforma. Foi utilizado o google meet para momentos síncronos para 

correção das atividades e esclarecimentos de dúvidas. 

 

6º Período 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Fisiologia Animal Comparada II  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Isabel Ribeiro do Valle Teixeira x Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 



Trabalhamos a disciplina sempre com aulas síncornas, de 15 em 15 dias no google meeting. As aulas foram 

gravadas e a medida que foram realizadas foram colocadas no google sala de aula para que alunos que não 

tiveram condições de assisti-las ao vivo, podessem fazê-lo quando fosse possível. Ao longo deste intervalo de 

15 dias entre uma aula e outra, , foram colocados exercícios e atividades de fixação e complementação, vários 

destes envolvendo dinâmicas e vídeos que pudessem compensar a falta de aulas práticas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades realizadas ao longo da disciplina foram valorizadas com 3 pontos, o desenvolvimento de 

material didático com 1 pontos 3 provas que somavam 6 pontos (2 cada ) . Somando, ao todo, 10 pontos 

INFRAESTRUTURA 

Foram usadas as plataformas do google meeting, do Googel sala de aula, a internet particular, bem como o 

notebook e microfone particulares também. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Gestão Escolar e Estágio Supervisionado II X Estágio Curricular 

Docente(s): Luciana de Abreu Nascimento  Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

As aulas da disciplina são teóricas e foram realizadas de maneira remota com suporte em estudo dirigido e 

vídeo aula. Para realização do estágio, os alunos foram apresentados a todas Instruções Normativas publicadas 

pela reitoria até a Instrução Normativa 12/2020, publicada em 11 de agosto de 2020, que dispõe sobre as 

normatizações em relação à oferta, excepcional, de estágio supervisionado no período de substituição das 

atividades letivas presenciais por atividades remotas, durante o calendário acadêmico 2020, em virtude do 

Coronavírus (COVID-19). 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades avaliativas foram divididas em dois eixos: (1) Portifólio contendo relatório de análise documental 

e de observação de aulas e demais atividades remotas. (2) Entregas de tarefas em grupo, via google class, 

envolvendo análise de documentos escolares e de diretrizes curriculares para proposição de atividades de 

ensino. 

INFRAESTRUTURA 

A disciplina foi desenvolvida via Google CLass com o uso do mural, postagem de textos e vídeos e proposição 

de tarefas (perguntas e postagem de arquivos) 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Instrumentação para o Ensino de Ciência 

e Biologia 
X 

Ações curriculares em 

Sociedade (ACS) 

Docente(s): Alexandra Manoela Oliveira Cruz  Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33,2 

METODOLOGIA 



A Disciplina possui uma sala de aula virtual no "Google Classrroom", na qual consta todas informações 

pertinentes à disciplina, como cronogramas, critérios de avaliações, ementas, materiais didádicos, gravações 

das aulas, dentre outros. O aluno tem acesso facilmente à todos os informes relevantes, lembretes e avisos 

constantes no mural da disciplina. Além disso, todos os informes do mural eram constantemente enviados ao 

grupo de whatsapp criado para a disciplina. # AULAS TEÓRICAS: Aulas síncronas eram previamente agendadas 

com a turma, seguindo o cronograma proposto pela coordenação do curso, bem como o horário organizado no 

início do semestre. Para os encontros, eram disponibilizados o link para acesso ao "Google Meet". Para os 

alunos que não podiam comparecer, as aulas foram gravadas e imediatamente disponibilizadas na sala de aula 

virtual. # PRÁTICAS COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC): A prática como componente curricular é o 

conjunto das atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência, desse modo, nessa disciplina os alunos 

tiveram oportunidade de conduzir apresentações orais para os demais colegas sobre os conteúdos já 

estudados, excercendo assim treinamento pedagógico para desenvolver com excelência seu futuro papel como 

docente. # AÇÕES CURRICULARES EM SOCIEDADE (ACS): Os alunos desenvolveram várias atividades e 

apresentaram aos colegas da disciplina como se fossem os alunos do Ensino Fundamental e Médio devido ao 

fato das atividades estarem ocorrendo remotamente em virtude da pandemia. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações foram feitas de maneira virtual. Para as atividades teóricas e PCC os alunos fizeram as atividades 

propostas no plano de ensino e realizaram apresentações orais para os demais colegas de maneira síncrona. 

Em relação às Ações Curriculares em Sociedade (ACS), os alunos exploraram diferentes materiais didáticos em 

diversas áreas da Biologia para uso com os alunos do Ensino Fundamental e Médio, entretanto, dado ao fato 

das atividades estarem ocorrendo remotamente, as atividades foram apresentadas apenas aos colegas da 

turma durante encontros síncronos. 

INFRAESTRUTURA 

As aulas foram realizadas remotamente por meio da plataforma "Google Meet" e a gravação do material foi 

disponibilizada na sala de aula virtual da disciplina no "Google Classroom". Recados, lembretes dos encontros 

síncronos e outras mensagens relevantes eram postadas no mural da disciplina, onde a mensagem é 

direcionada aos emails pessoais dos alunos e também publicadas no grupo de whatsapp da disciplina. Horários 

de atendimento foram disponilizados e amplamente divulgados entre os alunos. Dessa maneira, para 

acompanhamento da disciplina foi necessário acesso à internet através de smartphones ou computadores. Para 

os alunos que comprovaram necessidade, o IFSULDEMINAS disponibilizou aparelhos eletrônicos para 

empréstimo, bem como, auxílio para pagamento de internet. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Parasitologia  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): 
Carolina Mariane Moreira 

Isabel Ribeiro do Valle Teixeira 
x Atividades Práticas 



Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

Trabalhamos a disciplina sempre com aulas síncornas, de 15 em 15 dias no google meeting. As aulas foram 

gravadas e a medida que foram realizadas foram colocadas no google sala de aula para que alunos que não 

tiveram condições de assisti-las ao vivo, podessem fazê-lo quando fosse possível. Ao longo deste intervalo de 

15 dias entre uma aula e outra, , foram colocados exercícios e atividades de fixação e complementação, vários 

destes envolvendo dinâmicas e vídeos que pudessem compensar a falta de aulas práticas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades realizadas ao longo da disciplina foram vallorizadas co 3 pontos, o desenvolvimento de material 

didático com 1 pontos 3 provas que somavam 6 pontos (2 cada ) . Somando, ao todo, 10 pontos 

INFRAESTRUTURA 

Foram usadas as plataformas do google meeting, do Googel sala de aula, a internet particular, bem como o 

notebook e microfone particulares também. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Práticas Pedagógicas em Biologia II 

(Genética e Microbiologia) 
X 

Ações curriculares em 

Sociedade (ACS) 

Docente(s): 
Carolina Mariane Moreira 

Alexandra Manoela Oliveira Cruz 
 Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial Status: Concluída 



Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66,4 

METODOLOGIA 

A Disciplina possui uma sala de aula virtual no "Google Classrroom", na qual consta todas informações 

pertinentes à disciplina, como cronogramas, critérios de avaliações, ementas, materiais didádicos, gravações 

das aulas, dentre outros. O aluno tem acesso facilmente à todos os informes relevantes, lembretes e avisos 

constantes no mural da disciplina. Além disso, todos os informes do mural eram constantemente enviados ao 

grupo de whatsapp criado para a disciplina. # AULAS TEÓRICAS: Aulas síncronas eram previamente agendadas 

com a turma, seguindo o cronograma proposto pela coordenação do curso, bem como o horário organizado no 

início do semestre. Para os encontros, eram disponibilizados o link para acesso ao "Google Meet". Para os 

alunos que não podiam comparecer, as aulas foram gravadas e imediatamente disponibilizadas na sala de aula 

virtual. # PRÁTICAS COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC): A prática como componente curricular é o 

conjunto das atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência, desse modo, nessa disciplina os alunos 

tiveram oportunidade de conduzir apresentações orais para os demais colegas sobre os conteúdos já 

estudados, excercendo assim treinamento pedagógico para desenvolver com excelência seu futuro papel como 

docente. Além disso, foram solicitados como atividades avaliativas que os alunos fizessem vídeos simples e 

curtos falando sobre o que foi aprendido no decorrer da disciplina. # AÇÕES CURRICULARES EM SOCIEDADE 

(ACS): s alunos desenvolveram materiais didáticos na área de Microbiologia e Genética para uso com os alunos 

do Ensino Fundamental e Médio, entretanto, dado ao fato das atividades estarem ocorrendo remotamente, o 

material foi apresentado apenas aos colegas da turma durante encontros síncronos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações foram feitas de maneira virtual. Para as atividades teóricas e PCC os alunos fizeram as atividades 

propostas no plano de ensino e realizaram apresentações orais para os demais colegas de maneira síncrona. 

Em relação às Ações Curriculares em Sociedade (ACS), os alunos desenvolveram materiais didáticos na área de 

Microbiologia e Genética para uso com os alunos do Ensino Fundamental e Médio, entretanto, dado ao fato 

das atividades estarem ocorrendo remotamente, o material foi apresentado apenas aos colegas da turma 

durante encontros síncronos. 

INFRAESTRUTURA 

As aulas foram realizadas remotamente por meio da plataforma "Google Meet" e a gravação do material foi 

disponibilizada na sala de aula virtual da disciplina no "Google Classroom". Recados, lembretes dos encontros 

síncronos e outras mensagens relevantes eram postadas no mural da disciplina, onde a mensagem é 

direcionada aos emails pessoais dos alunos e também publicadas no grupo de whatsapp da disciplina. Horários 

de atendimento foram disponilizados e amplamente divulgados entre os alunos. Dessa maneira, para 

acompanhamento da disciplina foi necessário acesso à internet através de smartphones ou computadores. Para 

os alunos que comprovaram necessidade, o IFSULDEMINAS disponibilizou aparelhos eletrônicos para 

empréstimo, bem como, auxílio para pagamento de internet. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 



Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Fisiologia Vegetal II  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Amilcar Walter Saporetti Júnior x Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

Para realização das atividades práticas previstas na disciplina foram realizadas aulas práticas com vídeo aulas 

no youtube com a experimentação em fisiologia vegetal, juntamente com um roteiro de observação. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades práticas foram avaliadas por meio de relatórios elaborados pelos alunos. 

INFRAESTRUTURA 

Os links dos vídeos foram disponibilizados aos alunos através do google sala de aula e os trabalhos práticos 

foram entregues e corrigidos através das atividades criadas na plataforma. 

 

8º Período 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 
Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Comportamento Animal  

Curricularização da 

Extensão 



Docente(s): Jane Piton Serra Sanches X Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33,2 

METODOLOGIA 

Para as atividades práticas previstas na disciplina foram realizadas aulas práticas com apresentação de vídeos 

que permitissem a identificação dos comportamentos emitidos pelos animais. Essas aulas práticas contaram 

com roteiro de observação discutido com a professora. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades práticas foram avaliadas através de trabalho apresentado pelos alunos, que consistia em produzir 

um material didático a partir de um tipo de comportamento escolhido. 

INFRAESTRUTURA 

Os vídeos foram disponibilizados aos alunos atravé de web no google meet. Os trabalhos práticos foram 

entregues através do google classroom e depois socializados entre todos os alunos com web conferência do 

google meet. As correções também foram devolvidas pela mesma plataforma. Foi utilizado o google meet para 

momentos síncronos para correção das atividades e esclarecimentos de dúvidas. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Educação Ambiental  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Mireile Reis dos Santos X Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33,2 

METODOLOGIA 



Discussão sobre temas transversais e urgentes no contexto da Educação Ambiental. Os discentes foram 

orientados a montarem vídeos curtos em formato de Pitch com alguma temática discutida para ser 

disponibilizado nas redes sociais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Nota dos vídeos e sua relevância (5,0, notas em estudos dirigidos (2,0 + 3,0) 

INFRAESTRUTURA 

Uso de computadores pessoais e todo recurso midicático disponível 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Gestão Escolar e Estágio Supervisionado 

IV 
X Estágio Curricular 

Docente(s): Luciana de Abreu Nascimento  Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

As aulas da disciplina são teóricas e foram realizadas de maneira remota com suporte em estudo dirigido e 

vídeo aula. Para realização do estágio, os alunos foram apresentados a todas Instruções Normativas publicadas 

pela reitoria até a Instrução Normativa 12/2020, publicada em 11 de agosto de 2020, que dispõe sobre as 

normatizações em relação à oferta, excepcional, de estágio supervisionado no período de substituição das 

atividades letivas presenciais por atividades remotas, durante o calendário acadêmico 2020, em virtude do 

Coronavírus (COVID-19). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



As atividades avaliativas foram divididas em dois eixos: (1) Portifólio contendo relatório de análise documental 

e de observação de aulas e demais atividades remotas. (2) Entregas de tarefas em grupo, via google class, 

envolvendo análise de documentos escolares e de diretrizes curriculares para proposição de atividades de 

ensino. 

INFRAESTRUTURA 

A disciplina foi desenvolvida via Google CLass com o uso do mural, postagem de textos e vídeos e proposição 

de tarefas (perguntas e postagem de arquivos) 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Evolução  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Carolina Mariane Moreira x Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50 

METODOLOGIA 

A disciplina possui uma sala de aula virtual no "Google Classrroom" com a participação de todos os alunos, 

nela constam todas as informações pertinentes à disciplina, além disso, existe um grupo de WhatsApp para 

facilitar a comunicação e aproximar alunos e docente. 

Para as aulas teóricas, encontros síncronos, quinzenalmente, foram previamente agendados com a turma. 

Para os encontros, eram disponibilizados o link para acesso ao "Google Meet". Para os alunos que não 

podiam comparecer, as aulas foram gravadas e imediatamente disponibilizadas na sala de aula virtual. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações foram feitas de maneira virtual,foram propostos relatórios práticos, estudo dirigido e 

seminários. 



INFRAESTRUTURA 

Google CLass, laptops, computadores individuais e recursos audio-visuais 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO] 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Microbiologia Ambiental [optativa]  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Alexandra Manoela Oliveira Cruz X Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33,2 

METODOLOGIA 

A Disciplina possui uma sala de aula virtual no "Google Classrroom", na qual consta todas informações 

pertinentes à disciplina, como cronogramas, critérios de avaliações, ementas, materiais didádicos, gravações 

das aulas, dentre outros. O aluno tem acesso facilmente à todos os informes relevantes, lembretes e avisos 

constantes no mural da disciplina. Além disso, todos os informes do mural eram constantemente enviados ao 

grupo de whatsapp criado para a disciplina. # AULAS TEÓRICAS: Aulas síncronas eram previamente agendadas 

com a turma, seguindo o cronograma proposto pela coordenação do curso, bem como o horário organizado no 

início do semestre. Para os encontros, eram disponibilizados o link para acesso ao "Google Meet". Para os 

alunos que não podiam comparecer, as aulas foram gravadas e imediatamente disponibilizadas na sala de aula 

virtual. # AULAS PRÁTICAS: A logística técnica para a realização das aulas práticas seguiu a mesma descrita 

anteriormente. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações foram feitas de maneira virtual. Para as atividades teóricas e práticas, os alunos fizeram gravações 

espontâneas (preferencialmente sem slides) abordando os pontos mais importantes que foram estudados ao 

longo da disciplina. Além disso, apresentações orais para os demais colegas foram realizadas de maneira 

síncrona. 



INFRAESTRUTURA 

As aulas foram realizadas remotamente por meio da plataforma "Google Meet" e a gravação do material foi 

disponibilizada na sala de aula virtual da disciplina no "Google Classroom". Recados, lembretes dos encontros 

síncronos e outras mensagens relevantes eram postadas no mural da disciplina, onde a mensagem é 

direcionada aos emails pessoais dos alunos e também publicadas no grupo de whatsapp da disciplina. Horários 

de atendimento foram disponilizados e amplamente divulgados entre os alunos. Dessa maneira, para 

acompanhamento da disciplina foi necessário acesso à internet através de smartphones ou computadores. Para 

os alunos que comprovaram necessidade, o IFSULDEMINAS disponibilizou aparelhos eletrônicos para 

empréstimo, bem como, auxílio para pagamento de internet. 

 

 

3. ESTÁGIO 

 
Como atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as 

demais atividades de trabalho acadêmico o estágio curricular supervisionado é 

componente obrigatório da organização curricular e é regido pelo Projeto Pedagógico 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (PPC), em acordo com a legislação 

vigente. Conforme as diretrizes para formação docente, a partir da segunda metade do 

curso, cada aluno realizará 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado, na área 

de formação e atuação na educação básica, podendo contemplar, também, outras áreas 

específicas para que o estudante desenvolva compreensão mais complexa e articulada 

da realidade escolar, fornecendo elementos que contribuam para o desenvolvimento da 

capacidade crítica frente à realidade organizacional dessa instituição. 

No Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, o Estágio Curricular Obrigatório 

inicia-se a partir do quinto período e estende-se até o oitavo, com 100 horas em cada 

período, sendo que, no quinto e sétimo períodos, são realizados os estágios de 

observação e de Gestão Escolar; no sexto período, é realizado o estágio de docência em 

Ciências (Ensino Fundamental) e, no oitavo período, é realizado o estágio de docência 

em Biologia (Ensino Médio). 

Conforme essa organização, ao longo do 2º semestre letivo de 2020, foram 

realizadas as disciplinas de Gestão Escolar e Estágio Supervisionado II e de Gestão 

Escolar e Estágio Supervisionado IV, que têm como objetivo discutir alguns referenciais 

teóricos e orientar a prática de estágio. 

Rotineiramente, as práticas do Estágio são desenvolvidas no Ensino Fundamental 

e Médio de forma presencial. Contudo, com a pandemia da COVID-19, em meados do 

mês de março do ano de 2020,  as atividades presenciais nas escolas foram 

interrompidas e, dessa forma, a prática de estágio passou a ser desenvolvida de forma 

totalmente remota (autorizada pela  Instrução Normativa 09/2020). As atividades nas 

disciplinas seguiram com o estudo de conceitos metodológicos referentes à gestão 

escolar e ao ensino de ciências que subsidiaram o planejamento de aulas, a análise de 

livros didáticos, a confecção dos materiais didáticos, a discussão dos projetos de ensino 

e a elaboração de roteiros de entrevistas para futura aplicação com docentes e gestores. 



Os documentos institucionais autorizaram também, o aproveitamento de experiências 

profissionais anteriores, monitoria, iniciação científica, projetos de ensino e extensão. 

Os alunos que optaram por fazer o aproveitamento total de horas participaram das aulas 

e realizaram as atividades previstas ao longo da disciplina, ficando dispensados, apenas, 

da entrega de relatórios de estágio que foram substituídos pela documentação 

comprobatória de participação nas atividades listadas anteriormente. 

Com essas adequações, como previsto no PPC e planos de ensino das disciplinas, 

os estudantes tiveram oportunidade para desenvolverem e aperfeiçoarem os conceitos 

já estudados e foram avaliados de forma integrada, processual e formativa. Ao final do 

semestre, para registro da prática de estágio, cada aluno enviou relatório final das 

atividades para Coordenação de Extensão. 

 

4. EXTENSÃO ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR 

A carga horária das Ações Curriculares em Sociedade (ACS) estão distribuídas nas 

disciplinas do curso e por isso explicadas nos planos de ensino específicos contidos no 

item 2.  

 

5. PROJETO INTEGRADOR ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR 

Não temos esse tipo de atividade no curso 

 

6. PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

Para integralização do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, é prevista a 

realização de 400 horas de Prática como Componente Curricular (PCC), distribuídas ao 

longo dos 8 semestres da graduação. A PCC, definida no Parecer CNE/CES n. 15/2005 e 

ratificado no parecer CNE/CP n. 02/2015: 

[...] é o conjunto de atividades formativas que proporcionam 

experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da 

docência. Por meio destas atividades, são colocados em uso, no 

âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 

habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que 

compõem o currículo do curso. 

Para realização dessas práticas, buscando a construção de conhecimento e a 

análise das situações pedagógicas, é estipulado no PPC, a realização de atividades em 

sala envolvendo narrativas orais e escritos de professores, produções de alunos, análise 

e produção de material didático, uso de TICs, situações simuladas de ensino e estudos 

de caso, entre outros. 

Essas atividades são desenvolvidas como parte de disciplinas desde o início do 

curso visando à articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 

fundamentada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos. 



As horas referentes à PCC estão previstas na Matriz Curricular e são registradas 

em plano de ensino e diário de classe, tendo passado por algumas adequações em razão 

do estabelecimento do regime de aulas remotas no campus, conforme consulta à 

comunidade, nos termos da Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020. 

Essas adequações são especificadas nos quadros na seção 2 deste documento e 

foram orientadas pela realização de atividades que fossem independentes da 

observação ou interação direta em escolas ou outras instituições de ensino.  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  



 
1. DADOS GERAIS DO CURSO  

 

Campus Poços de Caldas 

Curso Licenciatura em Geografia 

Resoluções CONSUP de 

aprovação de PPCs apensadas 

- Resolução 108/2016 de 15 de dezembro  

- Resolução 131/2019 de 18 de dezembro 

 

Períodos contemplados 2º período (Resolução 131/2019), 4º, 6º e 8º períodos 

(Resolução 108/2016) 

 

2. PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

 

2º Período 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Climatologia  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Rogério Coli da Cunha X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Todas as aulas foram gravadas e postadas no youtube google sala de aula, com todos os conteúdos, materiais 

e orientações necessárias para a execução das atividades propostas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



Atividade camadas da atmosfera e Mapa mental - Varição climática, Alteração climática e Efeito Estufa ( 1 pt) 

Trabalho - Resenha artigo Temática -- Climatologia urbana e interações clima-homem ( 2 pt) 

Mapa mental - Elementos e Fatores Climáticos e Tipos de Nuvens/ coleta e análise de informações INPE ( 2 pt) 

Mapa mental - Radiação solar e estações do Ano ( 1 pt) 

Esquema explicativo - Circulação geral da Atmosfera ( 1 pt) 

Mapa mental - Climas do Brasil e suas Massas de ar atuantes e Fenômeno El nino ( 2 pt) 

Plano de aula - Climas mundiais ( 1 pt) 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas as seguintes infraestruturas: 

Aulas gravadas e disponibilizadas no youtube; 

Materiais, aulas gravadas, orientações e avaliações disponibilizadas no Google Classroom; 

Atendimento em grupo e individualizado pelo WhatsApp e qualquer horário e dia da semana. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Geografia da População  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Alexandre Carvalho de Andrade  Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas e videoaulas sobre as temáticas da disciplina. Disponibilização de slides da disciplina. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Realização de um trabalho de pesquisa sobre uma temática atrelada à Geografia da População. Parte Teórica 

- 5 pontos; Estudo de Caso - 5 pontos 

INFRAESTRUTURA 



Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; Disponibilização de vídeo aula Google Classrom. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Geografia Econômica  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Eli Fernando Tavano Toledo  Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Aulas assíncronas, vídeo aulas, textos e atividades dirigidas baixadas no googleclassrrom 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4 trabalhos dirigidos pautados em textos disponíveis no google classroom (2,5 cada) 

INFRAESTRUTURA 

Plataforma Google Classroom 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia Composição  Prática C. Curricular 



Componente 

Curricular: 
Pedologia 

da 

Disciplina: 
 

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Melina Mara de Souza X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

 

Realização de aulas síncronas e vídeoaula abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 

Político Pedagógico (PPC); -Demonstração por vídeoaula de rochas, minerais e fósseis - Realização de estudos 

de caso e debates por meio de seminários sobre temas RELACIONADOS a PEDOLOGIA; - 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de pesquisa (5,0 pontos); Coleção de rochas e minerais (5,0 pontos) 

INFRAESTRUTURA 

Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

Disponibilização de vídeo aula Google Classrom e Canal próprio do Youtube 

Utilização do Google Classrom para disponibilização de materiais e entrega das atividades. 

 

4º Período 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Economia Política  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Flávio Henrique Calheiros Casimiro  Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 



Realização de aulas síncronas para discussão de textos pré-estabelecidos, através da plataforma do Google 

Meet. Inserção de textos, retirada dúvidas e elaboração de atividades por meio do Google Sala de Aula. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1) Definição de 5 grupos que deverão se preparar para a apresentação do texto de cada aula. Na aula 

síncrona é realizado o sorteio de um dos grupos para realizar a apresentação com a mediação e auxílio do 

professor; 2) Entrega de fichamento dos respectivos textos utilizadas nas discussões das aulas síncronas; 3) 

Avaliação teórica Escrita para os alunos que não puderam participar das aulas síncronas e não apresentaram 

texto. 

INFRAESTRUTURA 

E-mail, Plataforma Google Cassroom e Google Meet. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Geografia dos Transportes e Redes  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Eli Fernando Tavano Toledo  Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Aulas assíncronas, vídeo aulas, textos e atividades dirigidas baixadas no googleclassrrom 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4 trabalhos dirigidos pautados em textos disponíveis no google classroom (2,5 cada) 



INFRAESTRUTURA 

Plataforma Google Classroom 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Geografia Rural  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira X Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

AULAS 

- Foi utilizado como metodologias as aulas expositivas por meio do Google Meet e posteriormente gravadas e 

disponibilizadas no Goolge Classes. As aulas foram adaptadas de maneira a promover a possibilidade de 

compreensão dos alunos sobre os temas abordos. 

 

ATIVIDADES 

- Foram aplicadas atividades pedagógicas feitas pelos alunos em horário designado para tal. As atividades 

buscaram reconhecer os níveis de Ensino Aprendizado de cada aluno com relação ao conteúdo. De forma 

paralela as atividades foram corrigidas e devolvidas de maneira a possibilitar a readequação dos alunos, 

oferecendo a possibilidade de nova realização da atividade caso necessário.     

   

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- As avaliações foram readequadas diante do cenário de pandemia. Tratou-se de avaliar elementos que 

pudessem ser organizados pelos alunos de maneira individual e em sua própria casa. Nesse sentido, a 

disciplina fez uso de: 

1. Três atividades Pedagógicas (2 pontos cada) = 6 Pontos 

2. Apresentação de texto e resumo expandido = 4 Pontos 

Nota Final = 10 Pontos 

INFRAESTRUTURA 



- Foram utilizados como infraestrutura: 

* Ambiente Virtual do Google Salas 

* Aulas por meio do Goolge Meet 

* A plataforma do YouTube para postagens de Vídeo 

* Email e Whatsapp para comunicação e orientação de dúvidas 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Hidrogeografia  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Thomaz Alvisi de Oliveira  Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

- Realização de aulas síncronas e vídeo aulas abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 

Político Pedagógico (PPC); 

- Demonstração por vídeoaula de processos vinculados à dinâmica de canais de drenagem; 

- Utilização da plataforma <http://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/Mapa.aspx> para treinamento da 

leitura de dados de vazão, precipitação e alteração da altura da lâmina d’água tendo como base estações 

fluviométricas cadastradas na plataforma; 

- Utilização da BNCC e histórias em quadrinho para embasar a elaboração de videoaulas; 

- Utilização da plataforma <https://www.wri.org/aqueduct> para aquisição de dados referentes aos recursos 

hídricos 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Exercícios práticos junto às plataformas supracitadas (5,0 pts) 

Exercício prático simulando o calculo de vazão (2,5) 

Elaboração de videoaulas para sérios do ensino fundamental (2,5) 

INFRAESTRUTURA 

- Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

- Postagem de vídeo aulas Google Classrom e canais didáticos do youtube 

- Utilização do Google Classrom para postagem de materiais e entrega das atividades. 



 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena 
 

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Lerice de Castro Garzoni  Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Leitura e discussão de bibliografia e vídeos selecionados. Análise e discussão de livros didáticos. 

Apresentação e elaboração de planos de aula com o objetivo de observar como os temas da 

disciplina poderiam ser abordados na Educação Básica. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Realização das atividades propostas por meio do mural e de formulários da Sala de Aula do Google. 

INFRAESTRUTURA 

Sala de aula do Google. Youtube. Vídeos e slides produzidos pela docente. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Técnicas de Pesquisa em Geografia Física  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Thomaz Alvisi de Oliveira  Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 



METODOLOGIA 

- Realização de aulas síncronas e vídeo aulas abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 

Político Pedagógico (PPC); 

- Utilização dos recursos do site da biblioteca Instituição para elaboração de atividade prática; 

- Utilização de fotografias para simular leituras de campo 

- Utilização de lives para contextualização da técnica no âmbito da Geografia Física. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Exercício prático baseado na apresentação de problemas tecnico-metodológicos recorrentes em pesquisas 

alocadas no âmbito da Geografia Física (2,5); 

- Exercício prático simulando pesquisa bibliográfica no site da biblioteca da Instituição (2,5); 

- Exercício prático de técnicas observação em campo apoiando-se em fotografias pertencentes ao acervo do 

docente (2,5) 

- Exercício prático envolvendo problemas atinentes aos elementos Tempo, Escala, Densidades/Intensidades e 

Limites (2,5). 

INFRAESTRUTURA 

- Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

- Postagem de vídeo aulas Google Classrom e canais didáticos do youtube 

- Utilização do Google Classrom para postagem de materiais e entrega das atividades. 

- Fotografias autorais e videos da plataforma YouTube 

 

6º Período 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Geografia Cultural  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Alexandre Carvalho de Andrade  Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas e videoaulas sobre as temáticas da disciplina. Sugestão de leituras de textos, posteriormente 

discutidos usando o Meet. 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Realização de um trabalho de pesquisa sobre uma temática atrelada à Geografia Cultural. Parte Teórica - 5 

pontos; Estudo de Caso - 5 pontos 

INFRAESTRUTURA 

Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; Disponibilização de vídeo aula Google Classrom. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 
da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 
Curricular: 

Geografia Física do Brasil e Práticas de 
Ensino 

 
Curricularização da 
Extensão 

Docente(s): Melina Mara de Souza  Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 
Aulas: 

80 
Carga 

Horária 
Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Realização de aulas síncronas e vídeoaula abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 
Político Pedagógico (PPC). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Vídeo aula síncrona (4,0 pontos); Trabalho de pesquisa (5,0 pontos); Participação no EIDE - Exame 
Institucional de Desempenho dos Estudantes (1,0 ponto) 

INFRAESTRUTURA 

Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 
Disponibilização de vídeo aula Google Classrom e Canal próprio do Youtube 

Utilização do Google Classrom para disponibilização de materiais e entrega das atividades. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Geografia Política  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Eli Fernando Tavano Toledo  Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 
Status: Concluída 

Número Total de 40 Carga 33h20 



Aulas: Horária 

Total: 

METODOLOGIA 

Aulas assíncronas, vídeo aulas, textos e atividades dirigidas baixadas no googleclassrrom 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4 trabalhos dirigidos pautados em textos disponíveis no google classroom (2,5 cada) 

INFRAESTRUTURA 

Plataforma Google Classroom 

 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Gestão do Trabalho Escolar e Estágio 

Supervisionado I 
 

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Karla Aparecida Zucoloto  Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50h00 

METODOLOGIA 

Quanto a estágios obrigatórios ou não obrigatórios de maneira geral foi observado o que dispõe a Medida 

Provisória n° 927, de 22 de março de 2020, em seu artigo 5° “fica permitida a adoção do regime de 

teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto 

neste Capítulo”. 

Parágrafo único: as atividades propostas devem ser realizadas pelo estagiário com acompanhamento efetivo 

do supervisor e do professor orientador através de ferramentas como troca de e-mails, web conferências, 

videoconferências, entrega e devolutiva de relatórios, entre outras atividades a serem definidas pelo 

supervisor e/ou orientador do estágio.Quanto a estágios obrigatórios ou não obrigatórios de maneira geral 

poderá ser observado o que dispõe a Medida Provisória n° 927, de 22 de março de 2020, em seu artigo 5° 

“fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância para estagiários 

e aprendizes, nos termos do disposto neste Capítulo”. 

Parágrafo único: as atividades propostas devem ser realizadas pelo estagiário com acompanhamento efetivo 

do supervisor e do professor orientador através de ferramentas como troca de e-mails, web conferências, 

videoconferências, entrega e devolutiva de relatórios, entre outras atividades a serem definidas pelo 

supervisor e/ou orientador do estágio. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Em aulas síncronas no início do mês de julho decidimos, em consenso, desenvolver aulas já planejadas de 

forma remota no formato de entrevista e disponibilizar para a rede municipal, estadual e federal de 

educação. As aulas seriam gravadas por trios, quartetos e a temática seria explorada em sua complexidade e 

seguindo os critérios elencados pela BNCC – Base Nacional Curricular Comum. Em tempo, os estudantes 



foram orientados a desenvolver aulas mais elaboradas e complexas, como a que diz respeito às atividades de 

controle ambiental realizadas na INB (Indústrias Nucleares do Brasil) em Poços de Caldas para a construção 

de materiais didáticos que serão disponibilizados no CDPC (Centro de Divulgação e Popularização da 

Pesquisa) do Campus Poços de Caldas como parte do Projeto que está em desenvolvimento. 

Os estudantes estão sendo avaliados de forma integrada, processual e formativa e estão desenvolvendo, e 

aperfeiçoando, os conceitos já estudados. Alguns alunos optaram por fazer o aproveitamento total de horas 

desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Os demais estudantes 

estão finalizando a redação do relatório final das atividades a ser entregue na Coordenação de Extensão. 

INFRAESTRUTURA 

Utilizamos todo aparato da tecnologia da informação disponível: Google Meet, Zoom, SY, Office. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento 
 

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Rogério Coli da Cunha X Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Todas as aulas foram gravadas e postadas no youtube google sala de aula, com todos os conteúdos, materiais 

e orientações necessárias para a execução das atividades propostas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Mapa mental - Noçoes de Cartografia (VALOR 1) 

MApa mental Conceitos básicos de SIG / e Dados Raster e Vertorial (VALOR 1) 

Elaboração de Aula com a Ferramenta Google Earth (VALOR 2) 

Google Maps - Elaboração de Mapas colaborativos e seu uso em sala de aula (plano de Aula) (VALOR 2) 

arcgis online - Elaboração de Mapas colaborativos e seu uso em sala de aula (plano de Aula) (VALOR 2) 

Mapa multitemporal de infra estrutura urbana (VALOR 2) 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas as seguintes infraestruturas: 

Aulas gravadas e disponibilizadas no youtube; 

Materiais, aulas gravadas, orientações e avaliações disponibilizadas no Google Classroom; 

Atendimento em grupo e individualizado pelo WhatsApp e qualquer horário e dia da semana. 

 

 

 

 

8º Período 



 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Teoria e Análise da Paisagem  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Thomaz Alvisi de Oliveira X Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

- Realização de aulas síncronas e vídeo aulas abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 

Político Pedagógico (PPC); 

- Demonstração por vídeoaula de processos vinculados à dinâmica das paisagens; 

- Utilização de fotografias para simular leituras de campo. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Exercícios práticos simulando a leitura das paisagens (2,5); 

- Exercício prático simulando a integração de sistemas ambientais (2,5); 

- Exercício teste com respostas diretas na plataforma google meet (2,5); 

- Exercício prático de construção de um modelo simulando um sistema ambiental (2,5). 

INFRAESTRUTURA 

- Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

- Postagem de vídeo aulas Google Classrom e canais didáticos do youtube; 

- Utilização do Google Classrom para postagem de materiais e entrega das atividades; 

- Fotografias autorais e videos da plataforma YouTube. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Arte, Cultura e Educação  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Márcio Luiz Bess  Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50h00 

METODOLOGIA 



Aulas expositivas realizadas com o auxílio de recursos audiovisuais e espaços virtuais, videoaulas, textos e 

vídeos didáticos acompanhados de exercícios e atividades de apresentação e discussão sobre os diversos 

temas da Arte, da cultura e da educação abordados ao longo dos semestres. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Provas escritas, exercícios avaliativos, trabalhos a serem realizados individualmente ou em equipes. As 

pontuações das atividades foram previamente informadas aos alunos e valeram no máximo quatro pontos. A 

soma dos pontos dessas avaliações será correspondente a nota do semestre que poderá ser de zero a dez 

pontos de acordo com o rendimento do aluno, respeitando as normas do curso. Criação de produtos gráfico 

usando as tecnologias para ações solidárias e colaborativas embasado nos Temas Transversais e tecnologias 

(4 pontos); Pesquisa e mapeamento da cultura popular de Poços de Caldas e região e práticas de ensino com 

a elaboração de plano de aula (4 pontos); Fazer artístico - Processos criativos ( 2 pontos). Soma das atividades 

10 pontos. 

INFRAESTRUTURA 

Foram utilizadas as seguintes infraestruturas: 

Aulas gravadas e disponibilizadas no youtube; Vídeos diversos sobre o temas estudados; Materiais como 

textos e imagens, aulas gravadas, orientações e avaliações disponibilizadas no Google Classroom; 

Atendimento em grupo e individualizado pelo WhatsApp e qualquer horário e dia da semana. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Análise e Interpretação de Obras 

Audiovisuais para o ensino de Geografia 
 

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira  Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

AULAS 

- Foi utilizado como metodologias as aulas expositivas por meio do Google Meet e posteriormente gravadas e 

disponibilizadas no Goolge Classes. As aulas foram adaptadas de maneira a promover a possibilidade de 

compreensão dos alunos sobre os temas abordados. 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

- Foram utilizados elementos de organização prática para produção de material audiovisual feitos na caso dos 

alunos e apresentados via google meet. Foram aplicadas atividades pedagógicas feitas pelos alunos em 

horário designado para tal. As atividades buscaram reconhecer os níveis de Ensino Aprendizado de cada aluno 

com relação ao conteúdo. De forma paralela as atividades foram corrigidas e devolvidas de maneira a 

possibilitar a readequação dos alunos, oferecendo a possibilidade de nova realização da atividade caso 

necessário. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- As avaliações foram readequadas diante do cenário de pandemia. Tratou-se de avaliar elementos que 



pudessem ser organizados pelos alunos de maneira individual e em sua própria casa. Nesse sentido, a 

disciplina fez uso de: 

1. Apresentação de duas ativades de 3 pontos = 6 Pontos 

2. Trabalho Final com a produção de um mini documentário (4 pontos) = 4 Pontos 

Nota Final = 10 Pontos. 

INFRAESTRUTURA 

- Foram utilizados como infraestrutura: 

* Ambiente Virtual do Google Salas 

* Aulas por meio do Goolge Meet 

* A plataforma do YouTube para postagens de Vídeo 

* Email e Whatsapp para comunicação e orientação de dúvidas 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Educação Ambiental  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Mireile Reis dos Santos X Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Discussão sobre temas transversais e urgentes no contexto da Educação Ambiental. Os discentes foram 

orientados a montarem vídeos curtos em formato de Pitch com alguma temática discutida para ser 

disponibilizado nas redes sociais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Nota dos videos e sua relevância (5,0, notas em estudos dirigidos (2,0 + 3,0) 

INFRAESTRUTURA 

Uso de computadores pessoais e todo recurso midicático disponível 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Recursos naturais  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Melina Mara de Souza X Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 



Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Realização de aulas síncronas e vídeoaula abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 

Político Pedagógico (PPC). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de pesquisa_principais recursos - biomas do brasil (5,0 pontos); Vídeo aula tipos de recursos (4,0 

pontos); Participação no EIDE - Exame Institucional de Desempenho dos Estudantes (1,0 ponto) 

INFRAESTRUTURA 

Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

Disponibilização de vídeo aula Google Classrom e Canal próprio do Youtube 

Utilização do Google Classrom para disponibilização de materiais e entrega das atividades. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Estágio Supervisionado III  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Karla Aparecida Zucoloto  Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020 X Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50h00 

METODOLOGIA 

Quanto a estágios obrigatórios ou não obrigatórios de maneira geral foi observado o que dispõe a Medida 

Provisória n° 927, de 22 de março de 2020, em seu artigo 5° “fica permitida a adoção do regime de 

teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto 

neste Capítulo”. 

Parágrafo único: as atividades propostas devem ser realizadas pelo estagiário com acompanhamento efetivo 

do supervisor e do professor orientador através de ferramentas como troca de e-mails, web conferências, 

videoconferências, entrega e devolutiva de relatórios, entre outras atividades a serem definidas pelo 

supervisor e/ou orientador do estágio.Quanto a estágios obrigatórios ou não obrigatórios de maneira geral 

poderá ser observado o que dispõe a Medida Provisória n° 927, de 22 de março de 2020, em seu artigo 5° 

“fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância para estagiários 

e aprendizes, nos termos do disposto neste Capítulo”. 

Parágrafo único: as atividades propostas devem ser realizadas pelo estagiário com acompanhamento efetivo 

do supervisor e do professor orientador através de ferramentas como troca de e-mails, web conferências, 

videoconferências, entrega e devolutiva de relatórios, entre outras atividades a serem definidas pelo 

supervisor e/ou orientador do estágio. 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Em aulas síncronas no início do mês de julho decidimos, em consenso, desenvolver aulas já planejadas de 

forma remota no formato de entrevista e disponibilizar para a rede municipal, estadual e federal de 

educação. As aulas seriam gravadas por trios, quartetos e a temática seria explorada em sua complexidade e 

seguindo os critérios elencados pela BNCC – Base Nacional Curricular Comum. Em tempo, os estudantes 

foram orientados a desenvolver aulas mais elaboradas e complexas, como a que diz respeito às atividades de 

controle ambiental realizadas na INB (Indústrias Nucleares do Brasil) em Poços de Caldas para a construção 

de materiais didáticos que serão disponibilizados no CDPC (Centro de Divulgação e Popularização da 

Pesquisa) do Campus Poços de Caldas como parte do Projeto que está em desenvolvimento. 

Os estudantes estão sendo avaliados de forma integrada, processual e formativa e estão desenvolvendo, e 

aperfeiçoando, os conceitos já estudados. Alguns alunos optaram por fazer o aproveitamento total de horas 

desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Os demais estudantes 

estão finalizando a redação do relatório final das atividades a ser entregue na Coordenação de Extensão. 

INFRAESTRUTURA 

Usamos todo o aparato da tecnologia da informação que está disponível: plataformas de vídeo, de 

construção de materiais virtuais entre outros. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Licenciatura em Geografia 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Educação na Diversidade  

Curricularização da 

Extensão 

Docente(s): Luciana de Abreu Nascimento  Atividades Práticas 

Período: 8° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Considerando que as PCC buscam a construção de conhecimento e a análise das situações pedagógicas, 

independente da observação direta nas escolas, as atividades puderam ser realizadas mesmo de maneira 

remota com a análise e produção de material didático e uso de TICs. Para tanto, foram utilizadas três 

estratégias principais: 

1. Apresentação de materiais sem fins educativos, como músicas, filmes, charges e campanhas publicitárias 

para debate sobre como esses poderiam ser utilizados em sala para abordar as representações sociais sobre 

diversidade, inclusão, preconceito outros temas relacionados 

2. Proposição, pelos alunos, de oficinas voltadas para alunos e professores da educação básicas a partir dos 

fundamentos para educação na diversidade estudados na disciplina. Essas não puderam ser implementadas, 

mas foram analisadas entre pares 

3. Análise dos materiais elaborados por outros colegas, apontando pontos de aproximação e distanciamento 

do referencial adotado. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como maneira de permitir a interação entre os alunos, prevista para disciplina presencial, a avaliação teve 

metade de sua pontuação destinada para atividades quinzenais de postagem e comentários via mural do 



Google Class. Nesse espaço, os alunos recebiam instruções para debaterem algum problema a partir dos 

materiais utilizados em aula ou de postarem materiais que poderiam servir de disparadores para reflexão 

sobre as temáticas da aula. Voltando-se às PCC, tais interações eram sempre em torno da proposição e 

análise de recursos didáticos ou da análise da realidade educacional no país. 

A segunda metade da nota foi destinada para planejamento e análise entre pares das oficinas e recursos 

didáticos necessários para sua realização. 

INFRAESTRUTURA 

A disicplina foi desenvolvida via Google CLass com o uso do mural, postagem de textos e vídeos e proposição 

de tarefas (perguntas e postagem de arquivos) 

 

 

3. ESTÁGIO 

 

Como atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as 

demais atividades de trabalho acadêmico o estágio curricular supervisionado é 

componente obrigatório da organização curricular e é regido pelo Projeto Pedagógico 

do Curso de Licenciatura em Geografia (PPC), em acordo com a legislação vigente. 

Conforme as diretrizes para formação docente, a partir da segunda metade do curso, 

cada aluno realizará 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, podendo contemplar, também, outras áreas 

específicas para que o estudante desenvolva compreensão mais complexa e articulada 

da realidade escolar, fornecendo elementos que contribuam para o desenvolvimento da 

capacidade crítica frente à realidade organizacional dessa instituição. 

O Estágio Curricular Supervisionado II tem como objetivo possibilitar aos 

estudantes a consolidação dos conhecimentos construídos no decorrer de sua 

experiência acadêmica, vivenciando-os por meio da participação supervisionada em 

atividades escolares e/ou outras entidades e instituições educacionais. É uma 

continuação da disciplina de Gestão Escolar e Estágio Supervisionado I na qual já 

vivenciaram o processo educativo em seus diferentes aspectos constitutivos como a 

gestão escolar, o processo de construção do Projeto Político Pedagógico e suas 

implicações no contexto escolar, a prática docente no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio e seus desdobramentos como reuniões diversas e uso de materiais diversificados 

além do livro didático. 

No tocante à disciplina Estágio Supervisionado II o estudante deverá cumprir 150 

horas de estágio supervisionado das quais 90h são cumpridas na escola para 

acompanhamento e desenvolvimento de aulas e projetos educacionais. A vivência do 



Estágio I é ampliada pelo planejamento de aulas e projetos,  sua execução e avaliação, 

para exercer a capacidade de tomada de decisão em situações ligadas à prática 

educativa e desenvolver a percepção da sala de aula como espaço educacional em que 

pesquisa e ensino estão associados. As demais 60 horas são destinadas à elaboração do 

relatório do estágio desenvolvido, do planejamento das aulas a serem ministradas, da 

elaboração do projeto a ser desenvolvido na unidade e da confecção de materiais 

didáticos a serem utilizados nas aulas e no projeto. 

Rotineiramente, este segmento do Estágio é desenvolvido no Ensino 

Fundamental de forma presencial. Com a pandemia da COVID-19, uma doença 

transmitida por vírus pelo ar e que se dissemina em ambientes diversos, recebemos a 

orientação de suspender as atividades presenciais nas escolas em meados do mês de 

março do ano de 2020. Tal advento se deu em função do desconhecimento da doença 

e de suas implicações, uma vez que a mesma pode levar uma pessoa a não desenvolver 

sintomas e outra à morte. Como a orientação do Ministério da Saúde foi o 

distanciamento social e novos padrões  de higienização, as atividades presenciais foram 

suspensas sem prazo determinado para retorno nos âmbitos municipal, estadual e 

federal.  

Desta forma, as atividades relativas ao Estágio Supervisionado II ficaram 

comprometidas. Como não havia previsão para o retorno das atividades deu-se 

continuidade ao planejamento inicial uma vez que os estudantes já haviam realizado a 

observação supervisionada do contexto escolar no Estágio I. Após estudarmos os 

conceitos metodológicos e retomarmos os pressupostos de aprendizagem, 

desenvolvimento e avaliação demos continuidade à disciplina com a elaboração das 

aulas, confecção dos materiais didáticos e discussão dos projetos de ensino. 

As atividades de estágio foram suspensas pela Instrução Normativa número 04 

de 15 de maio de 2020. Com esta regulamentação as atividades que estavam sendo 

desenvolvidas na disciplina foram suspensas até novo posicionamento oficial, o qual 

ocorreu no dia 24 de junho com a publicação da Instrução Normativa de número 09 que 

autorizava o desenvolvimento da atividade de estágio supervisionado no curso de 

licenciatura de forma remota, posteriormente atualizada pela Instrução Normativa de 

número 12. 



Com a normatização da atividade, o trabalho a ser desenvolvido foi reorganizado 

e redirecionado. Uma vez que as escolas mantinham suas atividades de forma remota, 

os estudantes foram orientados a desenvolver suas atividades de forma também 

remota, preferencialmente no Campus Poços de Caldas sob supervisão de professores 

geógrafos. As temáticas seriam combinadas com os mesmos e as atividades seriam 

desenvolvidas conforme a orientação recebida. De posse desta orientação, os 

estudantes entraram em contato com os professores para desenvolver suas atividades 

e se depararam com o fato de que essas já haviam se encerrado. 

Em aulas síncronas no início do mês de julho decidimos, em consenso, 

desenvolver aulas já planejadas de forma remota no formato de entrevista e 

disponibilizar para a rede municipal, estadual e federal de educação. As aulas seriam 

gravadas por trios ou quartetos e a temática seria explorada em sua complexidade e 

seguindo os critérios elencados pela BNCC – Base Nacional Curricular Comum. Em 

tempo, os estudantes foram orientados a desenvolver aulas mais elaboradas e 

complexas, como a que diz respeito às atividades de controle ambiental realizadas na 

INB (Indústrias Nucleares do Brasil) em Poços de Caldas para a construção de materiais 

didáticos que serão disponibilizados no CDPC (Centro de Divulgação e Popularização da 

Pesquisa) do Campus Poços de Caldas como parte do Projeto que está em 

desenvolvimento. 

 Os estudantes estão sendo avaliados de forma integrada, processual e 

formativa e estão desenvolvendo, e aperfeiçoando, os conceitos já estudados e 

entregarão relatório final das atividades para registro na Coordenação de Extensão, 

como previsto nas normativas internas. 

Para o período, de acordo com as referidas Instruções Normativas, foi 

autorizado, também, o aproveitamento de experiências profissionais anteriores, 

monitoria, iniciação científica, projetos de ensino e extensão. Frente a isso, alguns 

alunos optaram por fazer o aproveitamento total de horas desenvolvidas no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Os alunos que optaram por fazer 

o aproveitamento total de horas participaram das aulas e realizaram as atividades 

previstas ao longo da disciplina, ficando dispensados, apenas, da entrega de relatórios 

de estágio que foram substituídos pela documentação comprobatória de participação 

nas atividades listadas anteriormente. 



Por fim, diante do Ofício da Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais 

que autoriza  a realização de estágio remoto nas Escolas Estaduais - Durante o estado 

de calamidade pública (Ofício SEE/EFP-C. CERT. OCUPACIONAL no. 30/2021) fica 

também aberta a possibilidade da realização das atividades de estágio nas escolas da 

rede estadual de ensino.  

  

4. EXTENSÃO ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR 

 

Para a turma ingressante a partir de 2020 é prevista a realização de 320 horas de 

atividades de extensão enquanto componente curricular, identificadas no PPC como 

Ações Curriculares em Sociedade (ACS). 

No curso, tais atividades estão organizadas de duas formas: (1) como parte de 

disciplinas distribuídas ao longo da matriz com a finalidade de permitir aproximações 

entre o trabalho em sala de aula e os setores da sociedade. Tais atividades serão 

registradas em plano de ensino e diário a cada semestre. (2) como projetos ofertados 

pelos docentes do curso, de maneira individual ou integrada, e desenvolvidos pelos 

alunos dentro das disciplinas de Projetos de Extensão I e II. Para cada uma dessas 

disciplinas, são indicados os professores responsáveis pela proposição dos projetos, de 

modo que as áreas que compõem a formação do licenciado em geografia sejam 

contempladas. 

As horas referentes às ACS estão previstas na Matriz Curricular a partir do 2º ano 

de curso e, portanto, não aparecem dentre as disciplinas adequadas em razão das 

atividades presenciais 

 

5. PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 

Para integralização do curso de Licenciatura em Geografia, é prevista a realização 

de 400 horas de Prática como Componente Curricular (PCC), distribuídas ao longo dos 8 

semestres da graduação. A PCC, definida no Parecer CNE/CES n. 15/2005 e ratificado no 

parecer CNE/CP n. 02/2015: 

[...] é o conjunto de atividades formativas que proporcionam 
experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento 
de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio destas 



atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os 
conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas 
diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso. 

  

Para realização dessas práticas, buscando a construção de conhecimento e a 

análise das situações pedagógicas, é estipulado no PPC, a realização de atividades em 

sala envolvendo narrativas orais e escritos de professores, produções de alunos, análise 

e produção de material didático, uso de TICs, situações simuladas de ensino e estudos 

de caso, entre outros. 

Essas atividades são desenvolvidas como parte de disciplinas desde o início do 

curso visando à articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 

fundamentada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos. 

As horas referentes à PCC estão previstas na Matriz Curricular e são registradas 

em plano de ensino e diário de classe, tendo passado por algumas adequações em razão 

do estabelecimento do regime de aulas remotas no campus, conforme consulta à 

comunidade, nos termos da Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020. 

Essas adequações são especificadas nos quadros na seção 2 deste documento e 

foram orientadas pela realização de atividades que independem da observação ou 

interação direta em escolas ou outras instituições de ensino. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 

1. DADOS GERAIS DO CURSO  

 

Campus Poços de Caldas 

Curso Tecnologia em Gestão Ambiental 

Resoluções CONSUP de aprovação de 
PPCs apensadas 

RESOLUÇÃO Nº 058/2016, DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2016;   
 
RESOLUÇÃO Nº 035/2017, DE 06 JULHO 
DE 2017. 
 
RESOLUÇÃO Nº 023/2019, DE 27 DE 
MARÇO DE 2019. 

Período/turmas contempladas 
 
 

2º, 4º e 6º períodos. 

 

 

2. PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

 

2º Período 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Análises Socioambientais  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Alexandre Carvalho de Andrade X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial Status: Concluída 



Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas e videoaulas sobre os diferentes procedimentos metodológicos para a realização de Análises 

Socioambientais, tais como Coleta e Análise de Dados Secundários, Consulta de Documentos Oficiais, 

Trabalhos de Campo, Levantamento e Análise de Imagens, Aplicação e Interpretação de Questionários e Usos 

de Recursos Cartográficos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Realização de um diagnóstico socioambiental de um determinado espaço geográfico (município, região, bacia 

hidrográfica…). 

Procedimentos Metodológicos - 5 pontos 

Análise Espacial - 5 pontos 

INFRAESTRUTURA 

Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

Slides da disciplina e disponibilização de recursos como Plano Diretor, Mapas, Imagens... 

Disponibilização de vídeo aula Google Classroom. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Avaliação de Impactos Ambientais e 

Licenciamento Ambiental 
 

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Mireile Reis dos Santos X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 



Os discente fizeram licenciamento ambiental simulado, cadastro de Reserva legal pelo SICAR e tb foram 

orientados a assistirem uma reunião deliberativo do CODEMA on line 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Forum de discussão grandes desastres ambientais - 3,0; Estudos dirigidos - 1,0; Simulando LA - 2,0; relatório e 

navegação pelos sites de simulação dos procedimentos - 4,0 

INFRAESTRUTURA 

Uso de computadores remotos, google sala de aula com video aulas disponibilizadas, atendimentos síncronos 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Biologia e Diversidade Animal  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Isabel Ribeiro do Valle Teixeira X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Aulas Teóricas: 

As aulas teóricas da disciplina foram realizadas de forma remota e síncrona, para maior interação entre os 

alunos e professor. Estas eram gravadas e disponibilizadas para quem não pode assistir no momento por 

eventual problema. Ainda, após cada aula, como atividade de aprofundamento e extensão, foram 

disponibilizados artigos, vídeos e atividades avaliativas. O aprofundamento de estudos foi realizado de forma 

síncrona, nos atendimentos online. 

 

Aulas Práticas: 

Foram disponibilizados vídeos (publicados na internet) com os animais estudados, onde se mostrava parte de 

sua biologia e diversidade e posteriormente foram realizados exercícios de observação e análises. Os alunos 

também desenvolveram e apresentaram um projeto de criação de animais em cativeiro de forma sustentável 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



Foram valorizados como atividades avaliativas os exercícios de fixação dados após cada aula, os seminários, 

as atividades de observação em vídeos e Provas de consulta on line; Avaliação 1: 3 pontos; Avaliação 2: 3 

pontos; Trabalho: 2 pontos e; Seminário: 2 pontos. 

INFRAESTRUTURA 

Para disponibilização dos materiais (videoaulas, links, atividades avaliativas etc) e envio das atividades pelos 

alunos foi utilizado o “Google Sala de Aula”, este também foi o principal ambiente para comunicação com os 

discentes (esclarecimento de dúvidas, avisos etc). Para comunicação também foi utilizado o e-mail 

institucional. Para as aulas síncronas foi utilizado o “Google Meet”. Para tirar as dúvidas e outras 

comunicações mais rápidas foi usado o Whatsapp. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Geologia Ambiental  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Melina Mara de Souza X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

-Realização de aulas síncronas e vídeo aula abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 

Político Pedagógico (PPC); 

 -Demonstração por vídeoaula de rochas, minerais e fósseis; 

-Realização de estudos de caso e debates por meio de seminários sobre temas relacionados à Geologia 

Ambiental. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de pesquisa (5,0 pontos) 

Vídeo aula (5,0 pontos) 

INFRAESTRUTURA 



Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

Disponibilização de vídeo aula Google Classroom e Canal próprio do Youtube; 

Utilização do Google Classroom para disponibilização de materiais e entrega das atividades. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Hidroclimatologia e Manejo de Bacias 

Hidrográficas 
 

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Thomaz Alvisi de Oliveira X Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

- Realização de aulas síncronas e vídeo aulas abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 

Político Pedagógico (PPC); 

- Demonstração por vídeoaula de processos vinculados à dinâmica de canais de drenagem; 

- Utilização da plataforma <http://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/Mapa.aspx> para treinamento da 

leitura de dados de vazão, precipitação e alteração da altura da lâmina d’água tendo como base estações 

fluviométricas cadastradas na plataforma; 

- Utilização das plataformas <https://www.windy.com> e <https://earth.nullschool.net/pt/> para análise e 

interpretação de fenômenos e processos atmosféricos a partir dos modelos estadounidenses e europeu; 

- Utilização de material da EMBRAPA para discussões orientadas ao planejamento de bacias hidrográficas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Exercícios práticos junto às plataformas supracitadas (2,0 pts) 

- Avaliação teórica (2,0 pts) 

- Estudo de caso (2,5 pts) 

- Elaboração de um dicionário de termos (1,0 pt) 

- Exercício prático para resolução de questões pré-elaboradas (2,5) 

INFRAESTRUTURA 



- Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

- Postagem de vídeo aulas Google Classroom e utilização de canais didáticos do youtube; 

- Utilização do Google Classroom para postagem de materiais e entrega das atividades. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Saneamento e Saúde Ambiental X 

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Thaís Aparecida Costa da Silva  Atividades Práticas 

Período: 2° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Realização de aulas síncronas via Google Meet e disponibilização da mídia de gravação via Youtube em canal 

próprio; 

Proposição de exercícios aplicados aos conteúdo da ementa do PPC, associados a leitura de materiais diversos 

acerca do conteúdo; 

Realização de momentos de discussão sobre estudos de caso envolvidos com as temática das aulas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Seminário - 4,0 pontos. 

Exercícios - 6,0 pontos. 

INFRAESTRUTURA 

Uso das ferramentas: 

- Google Sala de Aula; 

- Plataforma do Youtube Studio; 

- Google forms; 

- Google Meet. 

 

 



 

4º Período 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Biologia da Conservação  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Mireile Reis dos Santos X Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Para o entendimento da parte prática que seria desenvolvida na disciplina os discente realizaram uma 

atividade de simulaçãosobre os efeitos da fragmentação da paisagem sobre uma população de planta e sobre 

os processos dispersivos em testudines(tartaruga). A atividade está descrita a seguir: Habitat Loss and 

Fragmentation: Ecological Traps, Connectivity, and Issues of Scale. Problem-Solving in Conservation Biology 

and Wildlife Management Exercises for Class, Field, and Laboratory James P. Gibbs Malcolm L. Hunter, Jr. 

Eleanor J. Sterling. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Seminários de Unidades de COnservação - 3,0; Efeitos da fragmentação da paisagem - 4,0; Estudos dirigidos - 

3,0 

INFRAESTRUTURA 

Microcomputador, notebook, smartphone e/ou tablet; uso da plataforma Google Meet para os encontros 

síncronos; disponibilização de vídeo aulas e sites selecionados nas plataformas digitais; utilização do Google 

Sala de Aula para compartilhamento de materiais, esclarecimentos de dúvidas e entrega das atividades. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 



IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Sistema de Gestão e Auditoria Ambiental  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Thaís Aparecida Costa da Silva  Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020 X Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Realização de aulas síncronas via Google Meet e disponibilização da mídia de gravação via Youtube em canal 

próprio; 

Proposição de exercícios aplicados aos conteúdo da ementa do PPC, associados a leitura de materiais diversos 

acerca do conteúdo; 

Realização de momentos de discussão sobre estudos de caso envolvidos com as temática das aulas; 

Desenvolvimento de um projeto prático acerca do gerenciamento ambiental de um empreendimento. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Exercícios - 4,5 pontos 

Seminário - 1,0 ponto 

Projeto prático - 3,5 pontos 

Apresentação projeto - 1,0 ponto 

INFRAESTRUTURA 

Uso das ferramentas: 

· Google Sala de Aula; 

· Plataforma do Youtube Studio; 

· Google forms; 

· Google Meet. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 



IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Gestão sustentável dos Resíduos Sólidos  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Thaís Aparecida Costa da Silva  Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020 X Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Realização de aulas síncronas via Google Meet e disponibilização da mídia de gravação via Youtube em canal 

próprio; 

Proposição de exercícios aplicados aos conteúdo da ementa do PPC, associados a leitura de materiais diversos 

acerca do conteúdo; 

Realização de momentos de discussão sobre estudos de caso envolvidos com as temática das aulas; 

Desenvolvimento de um projeto prático acerca do gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos de um 

empreendimento. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Exercícios - 4,5 pontos 

Seminário - 1,0 ponto 

Projeto prático - 3,5 pontos 

Apresentação projeto - 1,0 ponto 

INFRAESTRUTURA 

Uso das ferramentas: 

· Google Sala de Aula; 

· Plataforma do Youtube Studio; 

· Google forms; 

· Google Meet. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 



IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Espaço Rural e Meio Ambiente  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira X Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h30 

METODOLOGIA 

AULAS 

- Foi utilizado como metodologias as aulas expositivas por meio do Google Meet e posteriormente gravadas e 

disponibilizadas no Google Classes. As aulas foram adaptadas de maneira a promover a possibilidade de 

compreensão dos alunos sobre os temas abordados. 

 

ATIVIDADES 

- Foram aplicadas atividades pedagógicas feitas pelos alunos em horário designado para tal. As atividades 

buscaram reconhecer os níveis de Ensino Aprendizado de cada aluno com relação ao conteúdo. De forma 

paralela as atividades foram corrigidas e devolvidas de maneira a possibilitar a readequação dos alunos, 

oferecendo a possibilidade de nova realização da atividade caso necessário. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- As avaliações foram readequadas diante do cenário de pandemia. Tratou-se de avaliar elementos que 

pudessem ser organizados pelos alunos de maneira individual e em sua própria casa. Nesse sentido, a 

disciplina fez uso de: 

1. Duas atividades pedagógicas (3 pontos cada) = 6 Pontos 

2. Trabalho Final = 4 Pontos 

Nota Final = 10 Pontos. 

INFRAESTRUTURA 

- Foram utilizados como infraestrutura: 

* Ambiente Virtual do Google Salas 

* Aulas por meio do Google Meet 

* A plataforma do YouTube para postagens de Vídeo 

* Email e Whatsapp para comunicação e orientação de dúvidas 



 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Gestão de Serviços  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Sérgio Pedini X Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h30 

METODOLOGIA 

Todas as aulas são síncronas, via Google Meet, com todos os conteúdos disponibilizados no Google Classroom. 

Após a exposição, abre-se o debate entre os participantes e a solução de eventuais dúvidas dos participantes 

da aula. As aulas também são gravadas e disponibilizadas no Classroom. 

A turma foi dividida em grupos, sendo que parte das atividades foram realizadas dessa forma. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão utilizadas as seguintes formas de avaliação: 

2 exercícios em grupo (1,0 ponto cada); 

2 avaliações individuais (2,0 pontos cada); 

1 seminário em grupo, com a criação de uma empresa e um página no Google Sites (4,0 pontos) 

INFRAESTRUTURA 

Será utilizada a seguinte infraestrutura: 

1. Aulas síncronas pelo Google Meet; 

2. Materiais, aulas gravadas e avaliações disponibilizadas no Google Classroom; 

3. Preparação dos seminários dos grupos no Google Sites; 

4. Atendimento em grupo e individualizado pelo WhatsApp e qualquer horário da semana. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 



IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Gestão dos Espaços Turísticos  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Alexandre Carvalho de Andrade X Atividades Práticas 

Período: 4° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Aulas síncronas e videoaulas sobre os temas abordados na disciplina, tais como Espaços turísticos, recursos e 

atrativos turísticos, impactos socioambientais atrelados ao turismo, planejamento. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho de pesquisa da disciplina. 

Parte Teórica - 5 pontos 

Análise Espacial - 5 pontos 

INFRAESTRUTURA 

Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

Slides da disciplina e disponibilização de recursos como Plano Diretor, Mapas, Imagens... 

Disponibilização de vídeo aula Google Classroom. 

 

 

6º Período 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 
Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Auditoria Ambiental Integrada  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 



Docente(s): Tháis Aparecida Costa da Silva  Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020 X Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

Realização de aulas síncronas via Google Meet e disponibilização da mídia de gravação via Youtube em canal 

próprio; 

Proposição de exercícios aplicados aos conteúdo da ementa do PPC, associados a leitura de materiais diversos 

acerca do conteúdo; 

Realização de momentos de discussão sobre estudos de caso envolvidos com as temática das aulas; 

Desenvolvimento de um projeto prático acerca do gerenciamento ambiental de um empreendimento. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Exercícios - 4,5 pontos 

Seminário - 1,0 ponto 

Projeto prático - 3,5 pontos 

Apresentação projeto - 1,0 ponto 

INFRAESTRUTURA 

Uso das ferramentas: 

· Google Sala de Aula; 

· Plataforma do Youtube Studio; 

· Google forms; 

· Google Meet. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 
Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 



Docente(s): Tháis Aparecida Costa da Silva  Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020 X Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status:  
Número Total de 

Aulas: 
80 

Carga 

Horária 

Total: 

66h40 

METODOLOGIA 

Realização de aulas síncronas via Google Meet e disponibilização da mídia de gravação via Youtube em canal 

próprio; 

Proposição de exercícios aplicados aos conteúdo da ementa do PPC, associados a leitura de materiais diversos 

acerca do conteúdo; 

Realização de momentos de discussão sobre estudos de caso envolvidos com as temática das aulas; 

Desenvolvimento de um projeto prático acerca do gerenciamento ambiental de um empreendimento. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Exercícios - 4,5 pontos 

Seminário - 1,0 ponto 

Projeto prático - 3,5 pontos 

Apresentação projeto - 1,0 ponto 

INFRAESTRUTURA 

Uso das ferramentas: 

· Google Sala de Aula; 

· Plataforma do Youtube Studio; 

· Google forms; 

· Google Meet. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 
Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
Recuperação de Águas Degradadas  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 



Docente(s): Rogério Coli da Cunha X Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
60 

Carga 

Horária 

Total: 

50h00 

METODOLOGIA 

Todas as aulas foram gravadas e postadas no youtube google sala de aula, com todos os conteúdos, materiais 

e orientações necessárias para a execução das atividades propostas. 

A turma foi dividida em grupos para a realização das atividades que compõem a elaboração e apresentação 

de uma proposta de projeto de adequação ambiental de propriedades rurais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Revisão bibliográfica 1 ( 1 PONTO )      

Mapa mental de métodos de recuperação/restauração ( 3 PONTOS )      

Revisão bibliográfica 2 ( 1 PONTO )      

Caracterização da área de estudo/levantamento de campo e descrição metodológica ( 3 PONTOS )  

Apresentação Final dos projetos ( 2 PONTOS )   

INFRAESTRUTURA 

Será utilizada a seguinte infraestrutura: 

- Aulas gravadas e disponibilizadas no youtube; 

- Materiais, aulas gravadas, orientações e avaliações disponibilizadas no Google Classroom; 

- Atendimento em grupo e individualizado pelo WhatsApp e qualquer horário e dia da semana. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

 Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 
[Optativa I] - Teoria da Paisagem  

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Thomaz Alvisi de Oliveira X Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 



Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status: Concluída 
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 

METODOLOGIA 

- Realização de aulas síncronas e vídeo aulas abordando os conteúdos incluídos na ementa descrita no Projeto 

Político Pedagógico (PPC); 

- Demonstração por vídeoaula de processos vinculados à dinâmica das paisagens; 

- Utilização de fotografias para simular leituras de campo. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Exercício prático simulando a leitura das paisagens; (2,5) 

- Exercício prático simulando a integração de sistemas ambientais; (2,5) 

- Exercício teste com respostas diretas na plataforma google meet. (5,0) 

INFRAESTRUTURA 

- Uso da plataforma Google Meet para encontros síncronos; 

- Postagem de vídeo aulas no Google Classroom e utilização de canais didáticos do Youtube; 

- Utilização do Google Classroom para postagem de materiais e entrega das atividades; 

- Fotografias autorais e vídeos da plataforma YouTube. 

 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 

Composição 

da 

Disciplina: 

X Prática C. Curricular 

Componente 

Curricular: 

Gestão e Tratamento de Emissões 

Atmosféricas 
 

Curricularização da 

Extensão (Ok) 

Docente(s): Thaís Aparecida Costa da Silva X Atividades Práticas 

Período: 6° Período Ano: 2020  Projetos Integradores 

Semestre: 2° Modalidade: Presencial 

Status:  
Número Total de 

Aulas: 
40 

Carga 

Horária 

Total: 

33h20 



METODOLOGIA 

Realização de aulas síncronas via Google Meet e disponibilização da mídia de gravação via Youtube em canal 

próprio; 

Proposição de exercícios aplicados aos conteúdo da ementa do PPC, associados a leitura de materiais diversos 

acerca do conteúdo; 

Realização de momentos de discussão sobre estudos de caso envolvidos com as temáticas das aulas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Exercício - 6,0 pontos 

Seminário - 4,0 pontos 

INFRAESTRUTURA 

Uso das ferramentas: 

· Google Sala de Aula; 

· Plataforma do Youtube Studio; 

· Google forms; 

· Google Meet. 

 

 

 

3. ESTÁGIO 

A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental tem como 

obrigatória a atividade em estágio supervisionado. Esta atividade poderá ser realizada 

após o aluno ter concluído dois períodos do curso. Entretanto, recomenda-se que o 

estágio seja realizado preferencialmente próximo ao final do curso quando o discente já 

adquiriu conhecimentos e capacidade de aplicá-los de maneira supervisionada no 

ambiente de trabalho, visando assim a sua preparação para o mundo do trabalho. 

O estágio profissional supervisionado encontra amparo legal na Lei nº 11.788, de 25 

de setembro de 2008 e nas Resoluções CONSUP do IFSULDEMINAS nº 59, de 18 de 

agosto de 2010 e nº 69, de 14 de novembro de 2017, bem como no parecer CNE/CES 

Nº: 239/2008. 

Devido à pandemia do Covid-19, foi estabelecida uma instrução normativa (9/2020). 

Nela consta que é possível fazer estágio via remota ou até presencial, desde que, 

segundo o art. 6º "As atividades de estágio, quando presenciais, deverão atender aos 

protocolos de saúde e de segurança específicos que são recomendados para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19).  



Para que o estágio seja remoto, o orientador do estágio ou coordenador de curso 

devem estar de acordo, conforme o art. 5º.  "Os estágios poderão ser realizados de 

forma remota, na modalidade home office, para os cursos técnicos e superiores de 

licenciatura e das áreas de ciências sociais aplicadas e, onde couber, nos demais cursos 

de outras áreas do conhecimento, 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."  

Também é possível que haja 100% de aproveitamento de carga horária de 

projetos, atividades, trabalho, Jovem Aprendiz., conforme o que resolve o  art. 2º: 

"Contabilizar como carga horária de estágio obrigatório projetos de extensão, ensino, 

monitorias, atividades de iniciação científica e atividade profissional, inclusive como 

jovem aprendiz, estágio remunerado e aulas desenvolvidas para projetos realizados pelo 

Centro de Divulgação e Popularização da Ciência- CDPC, realizados antes ou após a 

publicação desta Instrução Normativa, desde que devidamente orientados e 

supervisionados. §1º 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." 

 

4. EXTENSÃO ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR 

O curso ainda não alterou o PPC quanto a extensão  enquanto componente 

curricular. 

 

5. PROJETO INTEGRADOR ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR 

Não temos esse tipo de atividade no curso 
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Despacho:Despacho:

Boa noite! Encaminhamos processo que trata do 2º apensamento ao Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos e Superiores do
Campus Poços de Caldas. Foi aprovado no Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) no dia 17/11/2021 e segue para
análise do Conselho Superior (CONSUP). Atenciosamente.

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Sindynara Ferreira, PRO-REITOR - IFSULDEMINAS - PPPI, IFSULDEMINAS - CEPE, em 24/11/2021 19:55:37.

Cópia de despacho #173775 digital impresso por Iracy Lima (84799498649) em 05/01/2022 17:13.

 

 


