
RESOLUÇÃO NºXX/2020, DE XX DE XXXX DE 2020.  
 

 
Dispõe sobre a aprovação do apensamento ao Projeto        
Pedagógico dos Cursos Técnicos e Superiores do       
Campus Machado, referente ao 1º semestre 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, considerando o Parecer CNE/CP nº 05, de 28 de abril de 2020, o              
Parecer CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020, a Portaria MEC nº 544, de 16 de                  
junho de 2020 e a Portaria MEC nº 617, de 3 de agosto de 2020, RESOLVE:  
 
Art. 1º – Aprovar o apensamento ao Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos e             
Superiores do Campus Machado, referente ao 1º semestre letivo de 2020: 
 
I. Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio - Resolução Consup            
nº 143/2019 de 18 de dezembro de 2019 
II. Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio - Resolução Consup nº             
088/2016 de 15 de dezembro de 2016. 
III. Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Resolução Consup            
nº 088/2016 e nº xxx/20xx 
IV. Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - Resolução Consup nº 087/2016            
de 15 de dezembro de 2016 
V. Curso de Licenciatura em Computação - Resolução Consup nº 090/2016 de 15             
de dezembro de 2016 
 VI. Curso de Bacharelado em Agronomia - Resolução Consup nº 076/2014 de 09 de              
setembro de 2014 e  092/2018 de 20 de dezembro de 2018 
VII. Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos - Resolução            
 Consup nº 063/2014 de 09 de setembro de 2014.  
  VIII. Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação - Resolução Consup nº            
64/2014, de 09 de setembro de 2014 e 095/2018 de 20 de dezembro de 2018.  
IX. Curso de Bacharelado em Zootecnia - Resolução Consup 101/2015 de 17 de             
dezembro de 2015. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as               
disposições em contrário.  
 
Pouso Alegre, XX de XXXX de 2020 
  



PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO 
1º SEMESTRE DE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENSAMENTO AO PROJETO PEDAGÓGICO DOS 
CURSOS DO CAMPUS MACHADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouso Alegre/MG - 2020 
 



APRESENTAÇÃO  
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais             
(IFSULDEMINAS) realizou a substituição das aulas presenciais por atividades         
remotas em decorrência da crise de saúde pública ocasionada pela Pandemia do            
Coronavírus Disease 2019 (COVID-19), baseando-se na publicação de uma série          
de dispositivos legais publicados, como: a Medida Provisória nº 934/2020,          
transformada em Lei nº 14.040/2020; os Pareceres CNE/CP nº 5/2020 e nº 11/2020;             
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. 

Em atendimento às exigências das Portarias MEC nº 544/2020 e nº 617/2020,            
articuladas com as orientações do Parecer CNE/CP nº 5/2020, esta Resolução visa            
realizar o apensamento ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos cursos de            
graduação, pós-graduação e técnico do IFSULDEMINAS, quando o Colegiado de          
Curso e/ou o Núcleo Docente Estruturante (NDE) autorizaram a realização de forma            
remota do estágio curricular obrigatório e das disciplinas que possuem conteúdos           
práticos. O apensamento não constitui, propriamente, uma reformulação do PPC,          
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, laboratoriais, projetos          
integradores, curricularização da extensão e Prática como Componente Curricular         
(PCC). Além disso, o apensamento permite evidenciar como o estágio curricular           
obrigatório foi realizado de forma remota, bem como regulamentar a possibilidade           
de equiparação das experiências profissionais anteriores e das atividades de          
monitoria, iniciação científica, projetos de ensino e extensão, quando já não           
estavam previstos no PPC.  

Durante o período de suspensão das aulas presenciais pelo ensino remoto, os            
apensamentos ao PPC em relação ao desenvolvimento de disciplinas práticas,          
serão realizados semestralmente e de forma retroativa, considerando a         
imprevisibilidade do período e as constantes necessidades de adaptações no          
percurso formativo. Neste sentido, os apensamentos ao PPC vinculados nesta          
Resolução  serão referentes às ações realizadas no 1º semestre de 2020.  

Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio organizados em regime anual,           
opcionalmente, poderão registrar as mudanças na organização do curso no          
apensamento do 1º ou do 2º semestre de 2020, considerando suas especificidades. 

As definições desta Resolução em relação ao estágio curricular obrigatório, por sua            
vez, terão validade durante todo o período de substituição das aulas presenciais por             
atividades remotas, considerando que o estágio propicia uma maior previsibilidade          
em sua organização pedagógica. 



A Instrução Normativa nº 08/2020 e o Programa Emergencial de Ensino Remoto nº             
02/2020, foram os instrumentos legais que permitiram a realização de atividades           
práticas de forma remota. Adicionalmente, permitiram o adiamento/interrupção total         
ou parcial de disciplinas cujo os conteúdos práticos não puderam ser realizados            
remotamente; a antecipação de disciplinas teóricas de semestres futuros quando          
ocorre o adiamento de disciplinas práticas; e a autorização para que conteúdos            
periféricos com viés prático sejam trabalhados, posteriormente, de forma         
incorporada à outras disciplinas obrigatórias ou na forma de atividades          
extracurriculares. Estes detalhamentos, no entanto, não irão compor o apensamento          
ao PPC, mas estarão registrados internamente pela instituição nos arquivos de cada            
curso, dentre outras formas de registro.  

Já a autorização para que o estágio curricular obrigatório seja realizado de forma             
remota, assim como as demais autorizações relacionadas ao aproveitamento de          
experiências profissionais anteriores e as atividades acadêmicas supracitadas, foi         
autorizada pela Instrução Normativa nº 04/2020, sendo posteriormente aprimoradas         
por outros regulamentos, até sua última atualização com a Instrução Normativa nº            
12/2020.  

Feito estes esclarecimentos, nos próximos itens, estarão descritos os Planos de           
Trabalhos Específicos do 1º semestre letivo de 2020 do Campus Machado,           
evidenciando: quais cursos e Resoluções terão seus PPCs apensados; os planos de            
ensino específicos das disciplinas que possuem conteúdos práticos ministrados de          
forma remota; a forma de organização do estágio remoto e o detalhamento de,             
eventuais, definições adicionais possibilitadas pela Instrução Normativa nº 12/2020;         
a forma de organização remota da curricularização da extensão e das PCCs quando             
elas não estiverem contempladas nos planos de ensino específicos.  

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Técnico em Agropecuária 
Integrado 

 

1. Dados gerais do curso 

Neste item devem ser preenchidas as informações básicas do curso, tais como: campus; curso; os PPCs em vigência 
que serão apensados (Resolução CONSUP); as turmas que estarão contempladas. 

 

Campus Machado 

Curso Técnico em Agropecuária Integrado 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

Resolução nº 143/2019, de 18 de dezembro de 
2019 

Período/turmas contempladas 1º ano 

 

 

2. Plano de ensino específico 

Neste item deve ser apresentado um plano de ensino específico para as disciplinas realizadas de forma remota e que 
estão enquadrados nos seguintes critérios: disciplinas práticas; disciplinas exclusivas de extensão ou com carga horária 
de extensão curricularizada; disciplinas de PCC ou com carga horária de PCC; disciplinas de projetos integradores ou 
com carga horária de projetos integradores.  

O plano de ensino específico foi baseado no plano de ensino do SUAP, com acréscimo dos itens: status da disciplina e 
infraestrutura. Itens necessários para atender as regulamentações do Parecer CNE/CP nº 5/2020.  

Os campi que desejarem poderão adotar outros modelos, desde que contenham, os elementos mínimos adotados no 
modelo a seguir.   

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Agropecuária Integrado 

DISCIPLINA Zootecnia 1 

TURMA 1º ano (Turmas A,B,C e D) 

CARGA HORÁRIA 120h 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 ( x ) Atividades Práticas 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2019/143.2019.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2019/143.2019.pdf


 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 (  ) Concluída 
 ( x ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Os conteúdos teóricos foram trabalhados através de aulas expositivas com auxílio 
de recurso multimídia. As aulas síncronas foram realizadas através do Google Meet 
e as aulas assíncronas foram gravadas com recurso de gravação do Power Point 
e disponibilizadas aos alunos no Google Sala de Aula. A interação com os 
estudantes ocorreu durante as aulas síncronas no chat e por aúdio e vídeo e 
também de forma assíncrona através do Google Sala de Aula e do Whatts App. 
Conteúdos práticos foram trabalhados através de vídeos postados na Plataforma 
Google Sala de Aula e também apresentados e discutidos durante as aulas 
síncronas no Google Meet e serão trabalhados posteriormente quando da volta das 
atividades presenciais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A estratégia utilizada para observar a relação do aluno com o conteúdo trabalhado 
foi quantitativa, por meio da aplicação de provas escritas, feitas através do Google 
Sala de Aula com a complementação de avaliações formativas, que foram 
realizadas através de atividades em classe (síncronas- Google Meet) e extraclasse 
(trabalhos) realizados através do Google Sala de Aula. 

INFRAESTRUTURA 

Foi utilizada a Plataforma Google- Google Sala de Aula, a Ferramenta de Vídeo 
chamadas Google Meet e o Aplicativo Whatts app. 

 

3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica,  de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 

O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 
remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 Não se aplica. 



 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 
evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

Não se aplica. 

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Técnico em Alimentos Integrado 

 

 

1. Dados gerais do curso 

Neste item devem ser preenchidas as informações básicas do curso, tais como: campus; curso; os PPCs em vigência 
que serão apensados (Resolução CONSUP); as turmas que estarão contempladas. 

 

Campus Machado 

Curso Técnico em Alimentos Integrado 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

RESOLUÇÃO Nº 088/2016, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2016 

Período/turmas contempladas 2º ano 

 

2. Plano de ensino específico 

Neste item deve ser apresentado um plano de ensino específico para as disciplinas realizadas de forma remota e que 
estão enquadrados nos seguintes critérios: disciplinas práticas; disciplinas exclusivas de extensão ou com carga horária 
de extensão curricularizada; disciplinas de PCC ou com carga horária de PCC; disciplinas de projetos integradores ou 
com carga horária de projetos integradores.  

O plano de ensino específico foi baseado no plano de ensino do SUAP, com acréscimo dos itens: status da disciplina e 
infraestrutura. Itens necessários para atender as regulamentações do Parecer CNE/CP nº 5/2020.  

Os campi que desejarem poderão adotar outros modelos, desde que contenham, os elementos mínimos adotados no 
modelo a seguir.   

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Alimentos 

DISCIPLINA Análises Físicas e Químicas de Alimentos 

TURMA 2º ano  

CARGA HORÁRIA 64 horas  
1º semestre (carga horária prática on line – 10 horas) 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 ( x ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2016/resolucao.88.2016.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2016/resolucao.88.2016.pdf


STATUS DA 
DISCIPLINA 

 (   ) Concluída 
 (   ) Adiada/interrompida parcialmente 
( x ) em execução (disciplina anual) 

METODOLOGIA 

Detalhar como os conteúdos programáticos teóricos, práticos, de extensão e de PCC (prática como componente curricular 
nas Licenciaturas) etc., foram desenvolvidos de forma remota, evidenciando as estratégias didáticas adotadas 
(metodologias, tecnologias e formas de mediação e de interação com os estudantes). 

O conteúdo prático da disciplina foi abordado de maneira remota, com a 
apresentação e discussão dos vídeos disponíveis no youtube e arquivo pessoal 
sobre determinação de acidez titulável, sólidos solúveis, pH e cor. Os vídeos foram 
mostrados durante o momento síncrono no google meet, e ao final juntamente com 
os alunos foram abordados o princípio da técnica, equipamentos, matérias e 
vidrarias. A visualização das etapas de execução das análises especificadas 
contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. O link dos vídeos 
ficava disponível no google sala de aula. O monitor da disciplina contribuiu para 
fixação do conteúdo. 

A interação com o aluno, através da exposição dos vídeos a respeito das análises 
auxiliou no aprendizado e compreensão do assunto. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Detalhar quais foram os critérios avaliativos desenvolvidos, com destaque para as estratégias didáticas realizadas de forma 
remota para avaliação da aprendizagem. 

Atividades avaliativas incluindo também o conteúdo prático. 

INFRAESTRUTURA 

Detalhar a infraestrutura adotada na disciplina, por exemplo, adoção de simuladores específicos, softwares, aulas de 
demonstração transmitidas etc. 

Google sala de aula com vídeos disponíveis no youtube.  

 

3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica,  de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 

O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 
remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 



 Não se aplica. 

 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 
evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

Não se aplica. 

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Técnico em Informática Integrado 

 

1. Dados gerais do curso 

Neste item devem ser preenchidas as informações básicas do curso, tais como: campus; curso; os PPCs em vigência 
que serão apensados (Resolução CONSUP); as turmas que estarão contempladas. 

 

Campus Machado 

Curso Técnico em Informática integrado ao 
ensino médio 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

RESOLUÇÃO Nº 087/2016, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2016 

Resolução nº 145/2019, de 18 de dezembro de 
2019 

Período/turmas contempladas 1º, 2º e 3ºs anos. 

 

2. Plano de ensino específico 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Informática integrado ao ensino médio 

DISCIPLINA Redes de Computadores 2 

TURMA 2º ano 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 96h - Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Redes de Computadores 2 a prática se por meio dos aplicativo 
gratuitos Packet Tracer e Virtual Box. Onde é possível realizar toda emulação 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2016/resolucao.87.2016.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2016/resolucao.87.2016.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2019/145.2019.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2019/145.2019.pdf


necessária para uma construção, teste e configuração de uma ambiente de 
redes. Para aplicação da prática no regime remoto os alunos foram orientados a 
instalarem os referidos softwares em seus computadores com vistas a permitir o 
acompanhamento da codificação apresentada nas aulas remotas as quais são 
gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação das práticas os alunos são 
orientados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no ambiente Google 
Sala de Aula e grupos em redes sociais da disciplina.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

● Codificação de exercícios 
● Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares Packet 
Tracer e Virtual Box (softwares gratuitos). O IFSULDEMINAS através de sua 
assistência estudantil realizou o empréstimo de computadores para os 
estudantes que não possuíam o mesmo para acompanhar as aulas remotas. 
Além disto foi disponibilizado um auxílio para os estudantes que não possuíam 
acesso a internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Informática integrado ao ensino médio 

DISCIPLINA Webdesign II 

TURMA 3º ano 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 90h -Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Webdesign II a prática se dá através do desenvolvimento de um 
ebsite. Para a instrumentação da prática nesta disciplina é utilizado o software 
livre (gratuito) Sublime Text, onde é realizada o desenvolvimento junto com os 
estudantes. Para aplicação da prática no regime remoto os alunos foram 
orientados a instalar o referido software em seus computadores com vistas a 
permitir o acompanhamento da codificação apresentada nas aulas remotas as 
quais são gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação do website, os 



alunos são questionados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no 
ambiente Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Apresentação do website 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com o software Sublime Text 
(software livre). O IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil realizou 
o empréstimo de computadores para os estudantes que não possuíam o mesmo 
para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um auxílio para 
os estudantes que não possuíam acesso a internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

DISCIPLINA Banco de Dados 

TURMA 2º ano – turmas D , E 

CARGA 
HORÁRIA 

Total Anual 128h ( 64h Teórica – 64h Prática) 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Banco de Dados a prática é realizada através da criação de 
Modelos Entidade Relacionamento (MER) bem como por meio da execução de 
comandos da Linguagem SQL – Structured Query Language. Para a 
operacionalização da prática é utilizado o software gratuito brModelo (disponível 
em http://www.sis4.com/brModelo/) e o portal https://www.jdoodle.com/execute-
sql-online/ para a execução de comandos SQL. Durante as atividades remotas 
os alunos foram orientados a utilizarem os referidos softwares para 
acompanhamento dos exercícios práticos desenvolvidos durante as aulas 
síncronas que são gravadas e disponibilizadas no Google Sala de Aula. Os 
alunos são incentivados a colaborarem com sugestões para a resolução dos 
exercícios bem como na proposta de novos ambientes de negócio a serem 
modelados. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

http://www.sis4.com/brModelo/
https://www.jdoodle.com/execute-sql-online/
https://www.jdoodle.com/execute-sql-online/


Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Modelagem de Dados e Listas de exerícios. 

• Implementação de comandos SQL em trabalhos práticos. 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica para o acompanhamento das aulas de Banco de Dados 
consiste em um computador com o software gratuito brModelo e acesso a internet 
para uso do portal JDoodle. O IFSULDEMINAS, através de sua assistência 
estudantil, tem realizado o empréstimo de computadores para os estudantes que 
necessitam de recursos computacionais para acompanhar as aulas remotas. 
Além disto, a instituição oferece auxílio financeiro para que os estudantes 
possam ter acesso a internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Informática integrado ao ensino médio 

DISCIPLINA Webdesign I 

TURMA 2º ano 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 90h -Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Webdesign I a prática se dá através ddo desenvolvimento de um 
ebsite. Para a instrumentação da prática nesta disciplina é utilizado o software 
livre (gratuito) Sublime Tex, onde é realizada o desenvolvimento junto com os 
estudantes. Para aplicação da prática no regime remoto os alunos foram 
orientados a instalar o referido software em seus computadores com vistas a 
permitir o acompanhamento da codificação apresentada nas aulas remotas as 
quais são gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação do website, os 
alunos são questionados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no 
ambiente Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Apresentação do website 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 



A infraestrutura básica consiste em um computador com o software Sublime Text 
(software livre). O IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil realizou 
o empréstimo de computadores para os estudantes que não possuíam o mesmo 
para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um auxílio para 
os estudantes que não possuíam acesso a internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Informática integrado ao ensino médio 

DISCIPLINA Linguagem de Programação I 

TURMA 2º ano 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 96 h -Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Linguagem de Programação II a prática se dá através da 
implementação de um sistema CRUD com interface gráfica com persistência em 
banco de dados. Para a instrumentação da prática nesta disciplina são utilizados 
os softwares livres (gratuito) JDK 1.8, NETBEANS e MYSQL, onde é realizada a 
codificação junto com os estudantes através de um estudo de caso. Para 
aplicação da prática no regime remoto os alunos foram orientados a instalarem 
os referidos softwares em seus computadores com vistas a permitir o 
acompanhamento da codificação apresentada nas aulas remotas as quais são 
gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação da codificação os alunos 
são questionados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no ambiente 
Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Codificação de exercícios 
• Implementação de projeto conforme apresentado no estudo de caso 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares JDK, 
NETBEANS e MYSQL(softwares livres). O IFSULDEMINAS através de sua 
assistência estudantil realizou o empréstimo de computadores para os 
estudantes que não possuíam o mesmo para acompanhar as aulas remotas. 



Além disto foi disponibilizado um auxílio para os estudantes que não possuíam 
acesso a internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Informática integrado ao ensino médio 

DISCIPLINA Desenvolvimento WEB 

TURMA 3º ano 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 96 h -Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Desenvolvimento WEB a prática se dá através da 
implementação de um sistema Web CRUD completo com sessão de usuário, 
acesso ao banco de dados Mysql e emissão de relatórios utilizando Jasper 
Report. Para a instrumentação da prática nesta disciplina são utilizados os 
softwares livres (gratuito) JDK 1.8, JAVA EE, NETBEANS, Ireport, JasperReport 
e MYSQL, onde é realizada a codificação junto com os estudantes através de um 
estudo de caso. Para aplicação da prática no regime remoto os alunos foram 
orientados a instalarem os referidos softwares em seus computadores com vistas 
a permitir o acompanhamento da codificação apresentada nas aulas remotas as 
quais são gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação da codificação 
os alunos são questionados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no 
ambiente Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Codificação de exercícios 
• Implementação de projeto conforme apresentado no estudo de caso 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares JDK 1.8, 
JAVA EE, NETBEANS, Ireport, JasperReport e MYSQL(softwares livres). O 
IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil realizou o empréstimo de 
computadores para os estudantes que não possuíam o mesmo para acompanhar 
as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um auxílio para os estudantes 
que não possuíam acesso à internet. 

 



PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 2020 

CURSO Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

DISCIPLINA Fundamentos de Informática 

TURMA 1º ano 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

Semestral 32h – 16h Teórica – 16h Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (   ) PCC 

 (   ) Curricularização da extensão 

 (X) Atividades Práticas 

 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 (X) Concluída 

 (   ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Fundamentos de Informática, para o 1º semestre de 2020, a 
prática se dá através de atividades e exercícios para a criação, formatação, 
aplicação de recursos e edição de textos, planilhas e apresentações de slides. 
Para a operacionalização da prática nesta disciplina, são utilizados os softwares 
gratuitos Writer (editor de textos), Calc (editor de planilhas) e Impress (editor de 
slides), que compõem o pacote de aplicativos para escritório do LibreOffice. Um 
exercício modelo é realizado juntamente com os estudantes, com o intuito de 
familiarizá-los com a ferramenta e apresentar um determinado recurso da 
mesma, e posteriormente os alunos são desafiados a solucionar exercícios 
propostos que empregam o recurso apresentado na aula. Para a aplicação da 
prática no regime remoto, os alunos foram orientados a instalar o referido 
programa (suíte de aplicativos) em seus computadores com o objetivo de permitir 
o acompanhamento das atividades apresentadas nas aulas remotas, as quais 
são gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação da prática, os alunos 
são questionados sobre dúvidas, sendo possível postar as mesmas no ambiente 
Google Sala de Aula. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para a avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Avaliação de atividades guiadas realizadas com o uso dos editores; 

• Implementação e formatação de trabalhos práticos. 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com o suíte de aplicativos 
LibreOffice (gratuito) instalado, e o acesso à documentação oficial (manuais) dos 
programas, ambos disponíveis para download na página 
(https://www.libreoffice.org). O IFSULDEMINAS através de sua assistência 

https://www.libreoffice.org/


estudantil realizou o empréstimo de computadores para os estudantes que não 
possuíam o mesmo acompanharem as aulas remotas. Além disso, foi 
disponibilizado um auxílio para os estudantes que não possuíam acesso à 
Internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Técnico em Informática integrado ao ensino médio 

DISCIPLINA Linguagem de Programação I 

TURMA 1º ano 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 128h -28 teórica 100 Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Linguagem de Programação I a prática se dá através da 
implementação de algoritmos computacionais. Para a instrumentação da prática 
nesta disciplina são utilizados os softwares livres (gratuito) Scratch e DEV-C++, 
onde é realizada a codificação junto com os estudantes. Para aplicação da 
prática no regime remoto os alunos foram orientados a instalarem os referidos 
softwares em seus computadores com vistas a permitir o acompanhamento da 
codificação apresentada nas aulas remotas as quais são gravadas e 
disponibilizadas. Durante a apresentação da codificação os alunos são 
questionados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no ambiente 
Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Codificação de exercícios 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares Scratch e 
DEV-C++(softwares livres). O IFSULDEMINAS através de sua assistência 
estudantil realizou o empréstimo de computadores para os estudantes que não 
possuíam o mesmo para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi 
disponibilizado um auxílio para os estudantes que não possuíam acesso a 
internet. 

 



3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica, de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 

O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 
remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 Não se aplica. 

 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 
evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

Não se aplica. 

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Licenciatura em Ciências 
Biológicas 

 

1. Dados gerais do curso 

Neste item devem ser preenchidas as informações básicas do curso, tais como: campus; curso; os PPCs em vigência 
que serão apensados (Resolução CONSUP); as turmas que estarão contempladas. 

 

Campus Machado 

Curso Licenciatura em Ciências Biológicas 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

Resolução nº 089/2016, de 15 de dezembro de 
2016 

Período/turmas contempladas 7º período 

 

2. Plano de ensino específico 

Neste item deve ser apresentado um plano de ensino específico para as disciplinas realizadas de forma remota e que 
estão enquadrados nos seguintes critérios: disciplinas práticas; disciplinas exclusivas de extensão ou com carga horária 
de extensão curricularizada; disciplinas de PCC ou com carga horária de PCC; disciplinas de projetos integradores ou 
com carga horária de projetos integradores.  

O plano de ensino específico foi baseado no plano de ensino do SUAP, com acréscimo dos itens: status da disciplina e 
infraestrutura. Itens necessários para atender as regulamentações do Parecer CNE/CP nº 5/2020.  

Os campi que desejarem poderão adotar outros modelos, desde que contenham, os elementos mínimos adotados no 
modelo a seguir.   

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Licenciatura em Ciências Biológicas 

DISCIPLINA Prática como componente curricular VII 

TURMA 7° período 

CARGA HORÁRIA  48 horas 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 ( X  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (   ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( x ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2016/resolucao.89.2016.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2016/resolucao.89.2016.pdf


METODOLOGIA 

Ementa: Experiências práticas com softwares educacionais, simulações, 
experiências de gestão, organização de planos pedagógicos, capacitação de 
docentes entre outras várias modalidades tendo como foco a avaliação.  

As atividades foram desenvolvidas de forma remota utilizando o Google Sala de 
Aula e também o Google Meet da seguinte forma:  

As atividades remotas se iniciaram com uma abordagem teórica sobre “ Tipos de 
Avaliação”, em seguida a turma foi dividida em grupos para elaboração de um 
trabalho, sendo que cada grupo deveria elaborar uma atividade diagnóstica sobre 
um tema da área de Biologia, estas atividades foram discutidas durante as aulas 
online. 

Também cada aluno fez uma gravação de uma vídeo-aula de aproximadamente 
20 minutos, abordando um tema da área de Biologia no ensino médio ou 
fundamental. Este vídeo foi postado no Google sala de aula e corrigido pelo 
professor. Além disto, cada aluno elaborou um plano de aula, sobre esta aula 
gravada e uma atividade avaliativa. Esta atividade avaliativa (formativa ou 
somativa) foi discutida durante as aulas online. Para as atividades avaliativas 
elaborada pelos alunos, estes puderam usar softwares educacionais ou atividades 
elaboradas na forma de documento. 

Para finalizar o conteúdo teórico da disciplina foi bordado o tema Feedback, em 
seguida foram desenvolvidas atividades em grupos, sendo que cada grupo 
presentou uma avaliação e a forma como dar o feedback desta atividade avaliativa. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como forma de avaliação foram desenvolvidas diferentes atividades avaliativas: 

- Trabalho em grupo: Elaborar uma avaliação diagnóstica 

Como critério de correção foi utilizado, além do conteúdo do trabalho apresentado 
pelo grupo, foi avaliado o interesse do aluno, a participação na elaboração da 
atividade, a capacidade de trabalhar em grupo, a entrega da atividade no prazo 
estabelecido. Além da oralidade e também a elaboração dos slides. 

 

- Trabalho individual: Elaborar uma gravação de uma vídeo-aula 

Como critério de correção foi utilizado, além do conteúdo da gravação da aula, foi 
avaliado o interesse do aluno e a entrega da atividade no prazo estabelecido. Além 
da oralidade e também a elaboração dos slides, tom de voz, postura, a forma de 
explicação de aula e se houve apenas leitura de slides ou textos. 

 

- Trabalho individual: Elaborar um plano de aula 

Como critério de correção foi utilizado, além do conteúdo do plano de aula, foi 
avaliado o interesse do aluno e a entrega da atividade no prazo estabelecido.  

 



- Trabalho individual: elaborar uma atividade avaliativa somativa ou formativa 

Como critério de correção foi utilizado, além do conteúdo da atividade, foi avaliado 
o interesse do aluno e a entrega da atividade no prazo estabelecido. As atividades 
também foram discutidas em aula online juntamente com os demais alunos. 

 

- Trabalho em grupo: elaborar um feedback de uma atividade avaliativa 

Como critério de correção foi utilizado, além do conteúdo do trabalho apresentado 
pelo grupo, foi avaliado o interesse do aluno, a participação na elaboração da 
atividade, a capacidade de trabalhar em grupo, a entrega da atividade no prazo 
estabelecido. Além da oralidade e também a elaboração dos slides. 

INFRAESTRUTURA 

Como infraestrutura não foi necessário nenhuma adaptação, pois como o foco do 
PCC VII é avaliação foi possível trabalhar com os alunos apenas pelo Google sala 
de aula e Google Meet. 

 

3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica,  de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 

O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata do Colegiado e NDE do curso. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 
remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 Não se aplica. 

 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 
evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

Não se aplica. 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Licenciatura em Computação 

 

1. Dados gerais do curso 

 

Campus Machado 

Curso Licenciatura em Computação 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

RESOLUÇÃO Nº090/2016 DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2016 

Período/turmas contempladas Vários períodos/turmas. 

 

2. Plano de ensino específico 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Licenciatura em Computação 

DISCIPLINA Linguagem e Técnicas de Programação III 

TURMA 5º período 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 54 h -Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Linguagem e Técnicas de Programação III a prática se dá 
através da implementação de um sistema Web CRUD completo com sessão de 
usuário, acesso ao banco de dados Mysql e emissão de relatórios utilizando 
Jasper Report. Para a instrumentação da prática nesta disciplina são utilizados 
os softwares livres (gratuito) JDK 1.8, JAVA EE, NETBEANS, Ireport, 
JasperReport e MYSQL, onde é realizada a codificação junto com os estudantes 
através de um estudo de caso. Para aplicação da prática no regime remoto os 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2016/resolucaoo.90.2016.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2016/resolucaoo.90.2016.pdf


alunos foram orientados a instalarem os referidos softwares em seus 
computadores com vistas a permitir o acompanhamento da codificação 
apresentada nas aulas remotas as quais são gravadas e disponibilizadas. 
Durante a apresentação da codificação os alunos são questionados sobre 
dúvidas sendo possível postar as mesmas no ambiente Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Codificação de exercícios 

• Implementação de projeto conforme apresentado no estudo de caso 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares JDK 1.8, 
JAVA EE, NETBEANS, Ireport, JasperReport e MYSQL(softwares livres). O 
IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil realizou o empréstimo de 
computadores para os estudantes que não possuíam o mesmo para acompanhar 
as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um auxílio para os estudantes 
que não possuíam acesso à internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Licenciatura em Computação 

DISCIPLINA Prática como componente curricular V – Ensino da lógica 
de programação 

TURMA 6751 - Obrigatório.4901 - MCH-SCOMP5 

CARGA 
HORÁRIA 

48h 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (X) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (   ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 (X) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Aula Expositiva utilizando a ferramenta Google Meet .  
Prática de aula realizada pelos alunos através de criação de videoaulas voltadas 
ao ensino da lógica de programação.  

• História da lógica de programação 

• Representação gráfica de algoritmos  

• Tipos de dados, de variáveis e constantes 

• Operações aritméticas, Operadores lógicos  

• Estruturas de seleção  

• Estruturas de repetição  



• Matrizes e Vetores  

• Pilha, Fila e Listas 

• Exemplos prático utilizando algoritmos 

Foi feita a divisão de temas dentro do ensino da lógica de programação por aluno. 
Após a criação da videoaula, foi feita análise do plano de aula, na sequência todos 
os alunos debatem e analisam o conteúdo desenvolvido, neste momento levantam 
as fragilidades e potencialidades da videoaula com críticas e contribuições para o 
melhor desenvolvimento das aulas. Verificam também se o plano de aula proposto 
foi alcançado na videoaula.  A avaliação também é feita pelos alunos através dos 
formulários Google, onde eles definem uma nota para cada colega. Uma avaliação 
também foi feita pela professora levando em conta a participação nas aulas, nos 
debates e na avaliação dos colegas. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Parte da avaliação feita por todos os alunos nas análises de cada videoaula e 
dos planos de aula. 

Parte da avaliação feita pela professora considerando a participação nas aulas, 
nos debates, nas avaliações individuais de cada videoaula e no cumprimento dos 
prazos estabelecidos. 

INFRAESTRUTURA 

Sala de aula Google para postagens de materiais, videoaulas e planos de  aula. 

Formulários Google para avaliação das videoaulas. 

Google Meet para encontro da disciplina, momentos de análise e debate. 

Email, grupo de whatsapp para troca de informações, sugestões e avisos. 

Diversos softwares, escolhido pelo próprio aluno, para a criação das videoaulas, 
a sugestão foi pelo software livre active presenter  

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Licenciatura em Computação 

DISCIPLINA Processamento Digital de Imagens 

TURMA 7º período 

CARGA 
HORÁRIA 

Total h -Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 



STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Processamento Digital de Imagens a prática se dá através da 
utilização do website https://www.fotoshoponline.com.br , que é uma versão 
gratuita para o software Adobe Photoshop, que é uma versão proprietária. Para 
aplicação da prática no regime remoto os alunos foram orientados a utilzar o 
referido website em seus computadores com vistas a permitir o 
acompanhamento do aprendizado apresentado nas aulas remotas as quais são 
gravadas e disponibilizadas. Durante a utilização do website, os alunos são 
questionados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no ambiente 
Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Utilização do website 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com softwares de acesso à 
Internet. O IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil realizou o 
empréstimo de computadores para os estudantes que não possuíam o mesmo 
para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um auxílio para 
os estudantes que não possuíam acesso à internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Licenciatura em Computação 

DISCIPLINA Inteligência Artificial 

TURMA 7º período 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Inteligência Artificial a prática se dá através da implementação 
de algoritmos computacionais e utilização de softwares específicos. Para a 
operacionalização da prática nesta disciplina são utilizados os softwares gratuitos 

https://www.fotoshoponline.com.br/


Visual Studio Community, Netbeans e as plataformas online gratuitas Google 
Colab e Teachable Machine onde foram realizadas a codificação junto com os 
estudantes. Para aplicação da prática no regime remoto os alunos foram 
orientados a instalarem os referidos softwares e acessarem as plataformas em 
seus computadores com vistas a permitir o acompanhamento da prática 
apresentada nas aulas remotas as quais são gravadas e disponibilizadas. 
Durante a apresentação da prática os alunos são questionados sobre dúvidas 
sendo possível postar as mesmas no ambiente Google Sala de Aula. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Codificação de exercícios 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares gratuitos 
Visual Studio Community, Netbeans e as plataformas online gratuitas Google 
Colab e Teachable Machine. O IFSULDEMINAS através de sua assistência 
estudantil realizou o empréstimo de computadores para os estudantes que não 
possuíam o mesmo para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi 
disponibilizado um auxílio para os estudantes que não possuíam acesso à 
internet. 

 

3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica,  de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 

O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata do Colegiado e NDE do curso. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 
remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 Não se aplica. 

 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 



Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 
evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

Não se aplica. 

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Bacharelado em Agronomia 

 

 

1. Dados gerais do curso 

Neste item devem ser preenchidas as informações básicas do curso, tais como: campus; curso; os PPCs em vigência 
que serão apensados (Resolução CONSUP); as turmas que estarão contempladas. 

 

Campus Machado 

Curso Agronomia 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

RESOLUÇÃO Nº 076/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 
2014 

RESOLUÇÃO Nº 092/2018, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2018 

Período/turmas contempladas Vários períodos. Verificar abaixo. 

 

 

2. Plano de ensino específico 

Neste item deve ser apresentado um plano de ensino específico para as disciplinas realizadas de forma remota e que 
estão enquadrados nos seguintes critérios: disciplinas práticas; disciplinas exclusivas de extensão ou com carga horária 
de extensão curricularizada; disciplinas de PCC ou com carga horária de PCC; disciplinas de projetos integradores ou 
com carga horária de projetos integradores.  

O plano de ensino específico foi baseado no plano de ensino do SUAP, com acréscimo dos itens: status da disciplina e 
infraestrutura. Itens necessários para atender as regulamentações do Parecer CNE/CP nº 5/2020.  

Os campi que desejarem poderão adotar outros modelos, desde que contenham, os elementos mínimos adotados no 
modelo a seguir.   

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Agronomia 

DISCIPLINA Processamento de Produtos de Origem Vegetal 

TURMA 9º período  

CARGA HORÁRIA 43,12 horas (carga horária prática on line – 4 horas) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o.076.2014.Altera%C3%A7%C3%A3o_PPC_Bacharelado_em_Agronomia.Machado-mesclado.pdf
https://ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o.076.2014.Altera%C3%A7%C3%A3o_PPC_Bacharelado_em_Agronomia.Machado-mesclado.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2018/86a100/092.2018.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2018/86a100/092.2018.pdf


COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 ( x ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( x ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Detalhar como os conteúdos programáticos teóricos, práticos, de extensão e de PCC (prática como componente curricular 
nas Licenciaturas) etc., foram desenvolvidos de forma remota, evidenciando as estratégias didáticas adotadas 
(metodologias, tecnologias e formas de mediação e de interação com os estudantes). 

O conteúdo prático sobre avaliação da qualidade (análise de cor, sólidos solúveis, acidez 
titulável, firmeza e pH) da disciplina foi abordado de maneira remota, usando como 
ferramenta, vídeos disponíveis no youtube e arquivo pessoal. Os vídeos foram mostrados 
durante o momento síncrono no google meet, e ao final juntamente com os alunos foram 
ensinados o princípio da determinação e os cálculos envolvidos, contribuindo para o 
processo de ensino-aprendizagem, compreensão e fixação do conteúdo pelos alunos. O 
link dos vídeos ficava disponível no google sala de aula, bem como o conteúdo teórico e 
lista de exercícios. 

A interação com o aluno, através da exposição dos vídeos a respeito das análises auxiliou 
no aprendizado e compreensão do assunto. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Detalhar quais foram os critérios avaliativos desenvolvidos, com destaque para as estratégias didáticas realizadas de forma 
remota para avaliação da aprendizagem. 

Atividades avaliativas incluindo também o conteúdo prático. 

INFRAESTRUTURA 

Detalhar a infraestrutura adotada na disciplina, por exemplo, adoção de simuladores específicos, softwares, aulas de 
demonstração transmitidas etc. 

Google sala de aula com vídeos disponíveis no youtube.  

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Agronomia 

DISCIPLINA Fitopatologia Aplicada 

TURMA 7º Período 

CARGA HORÁRIA 64h 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 ( x  ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( x ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 



METODOLOGIA 

Os conteúdos práticos foram abordados utilizando plataformas digitais. Vídeos de 
fontes selecionados (EMBRAPA, UFV, USP) contemplando a atividade prática 
foram disponibilizaso aos alunos. Os vídeos diponibilizados contemplavam o passo 
a passo e/ou maneiras e processos ativos de diagnose das doenças das plantas 
trabalhadas de forma teórica na disciplina. Após a disponibilização do conteúdos 
teóricos (capítulo de livro abordando cada conteúdo específico por vez), aula 
teórica por mim ministrada através de videoaula gravada, as aulas práticas eram 
disponibilizadas e posteriormente eram realizadas aulas síncronas para discussão 
do assunto teórico e prático bem como levantamento de dúvidas e demais 
questões solicitadas pelos alunos. Estas aulas síncronas foram gravadas e 
disponibilizdas também na plataforma (Google sala de aula). Ademais foi solicitado 
á coordenação do curso e aprovado pelo colegiado e NDE a realização de 4 aulas 
práticas aos alunos dessa turma no momento presencial oportuno onde será 
abordado a temática de diagnose e discussão do manejo integrado das doenças 
que estarão ocorrendo nas lavouras da região de Machado (MG) no momento. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Detalhar quais foram os critérios avaliativos desenvolvidos, com destaque para as estratégias didáticas realizadas de forma 
remota para avaliação da aprendizagem. 

Listas de exercícios no decorrer da disciplina. 

INFRAESTRUTURA 

Detalhar a infraestrutura adotada na disciplina, por exemplo, adoção de simuladores específicos, softwares, aulas de 
demonstração transmitidas etc. 

Videoaulas gravadas e vídeos da internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Engenharia Agronômica 

DISCIPLINA Fruticultura 

TURMA 8º Período 

CARGA HORÁRIA  6 horas 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (  X ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Aulas virtuais, em sala de transmissão via google meet. Para contextualizar a parte 
pratica da disciplina foram utilizados slides contendo imagens do setor de produção 
(horticultura), com situações reais e/ou que indicam o dia-a-dia para o cultivo de 



plantas frutíferas. Tais recursos foram utilizados para as conteúdos: Princípios e 
técnicas de propagação de plantas frutíferas; cultura da banana; cultura do citros 
e cultura do maracujazeiro 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Participação nas aulas; discussão das situações práticas apresentadas. 

INFRAESTRUTURA 

Ilustrações em áudio e vídeo do setor de produção (horticultura) do campus; 
imagens recolhidas de áreas de produção comerciais. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Engenharia Agronômica 

DISCIPLINA Olericultura 

TURMA 8º Período 

CARGA HORÁRIA  6 horas 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (  X ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Aulas virtuais, em sala de transmissão via google meet. Para contextualizar a parte 
pratica da disciplina foram utilizados slides contendo imagens do setor de produção 
(horticultura), com situações reais e/ou que indicam o dia-a-dia para o cultivo de 
plantas olerícola. Tais recursos foram utilizados para as conteúdos: Propagação e 
produção de mudas de hortaliças; cultura da batata; cultura do tomate; cultura da 
cenoura; hidroponia. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Participação nas aulas; discussão das situações práticas apresentadas. 

INFRAESTRUTURA 

Ilustrações em áudio e vídeo do setor de produção (horticultura) do campus; 
imagens recolhidas de áreas de produção comerciais. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO  Agronomia 



DISCIPLINA  Fisiologia Vegetal 

TURMA  4º Período 

CARGA HORÁRIA  57.36 h 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 ( x ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( x ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Detalhar como os conteúdos programáticos teóricos, práticos, de extensão e de PCC (prática como componente curricular 
nas Licenciaturas) etc., foram desenvolvidos de forma remota, evidenciando as estratégias didáticas adotadas 
(metodologias, tecnologias e formas de mediação e de interação com os estudantes). 

As aulas práticas desenvolvidas na disciplina de Fisiologia Vegetal trataram-se de 
demonstrações de processos fisiológicos que foram observadas pelos alunos. 
Desta forma, foi possível montar as práticas de forma virtual com todos materiais 
necessários para este fim (vaso com sementes, estágios de amadurecimento de 
frutos dentre outros). Os efeitos causados pelas demonstrações puderam ser 
fotografados e também transmitidos por vídeo e observados pelos alunos. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Detalhar quais foram os critérios avaliativos desenvolvidos, com destaque para as estratégias didáticas realizadas de forma 

remota para avaliação da aprendizagem. 

 

Por meio das imagens observadas os alunos puderam elaborar relatório com os 
resultados das observações, que foram discutidas de forma síncrona com o 
professor, utilizando um formulário direcionado que foi postado no Google Sala de 
Aula, e enviado via upload para o professor. 

INFRAESTRUTURA 

Detalhar a infraestrutura adotada na disciplina, por exemplo, adoção de simuladores específicos, softwares, aulas de 
demonstração transmitidas etc. 

As aulas puderam ser realizadas por meio de demonstrações que foram 
transmitidas via Google Meet e postadas aos alunos no Google Sala de Aula. 

 

3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica,  de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 



 O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata do Colegiado e NDE do curso. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 
remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 

Não se aplica. 

 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 
evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 

Não se aplica. 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos 

 

1. Dados gerais do curso 

Neste item devem ser preenchidas as informações básicas do curso, tais como: campus; curso; os PPCs em vigência 
que serão apensados (Resolução CONSUP); as turmas que estarão contempladas. 

 

Campus Machado 

Curso Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

Resolução Nº 063/2014, de 09 de 
setembro de 2014 

Período/turmas contempladas 5º e 7º períodos 

 

2. Plano de ensino específico 

Neste item deve ser apresentado um plano de ensino específico para as disciplinas realizadas de forma remota e que 
estão enquadrados nos seguintes critérios: disciplinas práticas; disciplinas exclusivas de extensão ou com carga horária 
de extensão curricularizada; disciplinas de PCC ou com carga horária de PCC; disciplinas de projetos integradores ou 
com carga horária de projetos integradores.  

O plano de ensino específico foi baseado no plano de ensino do SUAP, com acréscimo dos itens: status da disciplina e 
infraestrutura. Itens necessários para atender as regulamentações do Parecer CNE/CP nº 5/2020.  

Os campi que desejarem poderão adotar outros modelos, desde que contenham, os elementos mínimos adotados no 
modelo a seguir.   

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Ciência e Tecnologia de Alimentos 

DISCIPLINA Processamento de Frutas e Hortaliças 

TURMA 7º período  

CARGA HORÁRIA 64 horas (carga horária prática on line – 10 horas) 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 ( x ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf


STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( x ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Detalhar como os conteúdos programáticos teóricos, práticos, de extensão e de PCC (prática como componente curricular 
nas Licenciaturas) etc., foram desenvolvidos de forma remota, evidenciando as estratégias didáticas adotadas 
(metodologias, tecnologias e formas de mediação e de interação com os estudantes). 

O conteúdo prático da disciplina foi abordado de maneira remota, das seguintes 
formas: 

- Apresentação e discussão dos vídeos disponíveis no youtube e arquivo pessoal 
sobre processamento de frutas e hortaliças. Os vídeos foram mostrados durante o 
momento síncrono no google meet, e ao final juntamente com os alunos foram 
abordados os princípios de conservação, funcionamento dos equipamentos, 
escolha da matéria prima, entre outros temas. No assunto de operações 
preliminares e tratamento térmico foram mostrados vídeos do funcionamento de 
equipamentos como nas atividades presenciais. A visualização das etapas de 
processamento de frutas e hortaliças despertou e promoveu a discussão prática do 
conteúdo teórico trabalhado nas aulas remotas, contribuindo para o processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos. O link dos vídeos ficava disponível no google 
sala de aula. 

- Apresentação de vídeos elaborados pelos alunos de maneira remota com o 
conteúdo ministrado na disciplina. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Detalhar quais foram os critérios avaliativos desenvolvidos, com destaque para as estratégias didáticas realizadas de forma 
remota para avaliação da aprendizagem. 

Apresentação de vídeos elaborados pelos alunos e atividades avaliativas incluindo 
também o conteúdo prático. 

INFRAESTRUTURA 

Detalhar a infraestrutura adotada na disciplina, por exemplo, adoção de simuladores específicos, softwares, aulas de 
demonstração transmitidas etc. 

Google sala de aula com vídeos disponíveis no youtube. Elaboração de vídeos 
pelos alunos. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Ciência e Tecnologia de Alimentos 

DISCIPLINA Análise de Alimentos I 

TURMA 5º período  

CARGA HORÁRIA 48 horas (carga horária prática on line – 10 horas) 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 ( x ) Atividades Práticas 



 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 (   ) Concluída 
 ( x ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Detalhar como os conteúdos programáticos teóricos, práticos, de extensão e de PCC (prática como componente curricular 
nas Licenciaturas) etc., foram desenvolvidos de forma remota, evidenciando as estratégias didáticas adotadas 
(metodologias, tecnologias e formas de mediação e de interação com os estudantes). 

O conteúdo prático da disciplina foi abordado também de maneira remota, com a 
apresentação e discussão dos vídeos do youtube, material do site https://lume-re-
demonstracao.ufrgs.br/composicaoalimentos/#/principal.php e arquivo pessoal 
sobre determinação de acidez titulável, sólidos solúveis, pH, umidade, extrato 
etéreo, cinzas, proteína e fibras. Os vídeos foram mostrados durante o momento 
síncrono no google meet, e ao final juntamente com os alunos foram abordados o 
princípio da técnica, equipamentos, matérias e vidrarias. A visualização das etapas 
de execução das análises especificadas contribuiu para o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos. O link dos vídeos ficava disponível no google sala de 
aula. 

A interação com o aluno, através da exposição dos vídeos a respeito das análises 
auxiliou no aprendizado e compreensão do assunto. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Detalhar quais foram os critérios avaliativos desenvolvidos, com destaque para as estratégias didáticas realizadas de forma 

remota para avaliação da aprendizagem. 

Atividades avaliativas incluindo também o conteúdo prático. 

INFRAESTRUTURA 

Detalhar a infraestrutura adotada na disciplina, por exemplo, adoção de simuladores específicos, softwares, aulas de 
demonstração transmitidas etc. 

Google sala de aula com vídeos disponíveis no youtube.  

 

3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica,  de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 

O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata do Colegiado e NDE do curso. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 



remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 Não se aplica. 

 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 
evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

Não se aplica. 

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Bacharelado em Sistemas de 
Informação 

 

1. Dados gerais do curso 

Neste item devem ser preenchidas as informações básicas do curso, tais como: campus; curso; os PPCs em vigência 
que serão apensados (Resolução CONSUP); as turmas que estarão contempladas. 

Campus Machado 

Curso Sistemas de Informação 

Resoluções CONSUP de aprovação 
de PPCs apensadas 

RESOLUÇÃO Nº 064/2014, DE 09 DE 
SETEMBRO DE 2014 

RESOLUÇÃO Nº 095/2018, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 2018 

Período/turmas contempladas Vários períodos/turmas. 

 

2. Plano de ensino específico 

Neste item deve ser apresentado um plano de ensino específico para as disciplinas realizadas de forma remota e que 
estão enquadrados nos seguintes critérios: disciplinas práticas; disciplinas exclusivas de extensão ou com carga horária 
de extensão curricularizada; disciplinas de PCC ou com carga horária de PCC; disciplinas de projetos integradores ou 
com carga horária de projetos integradores.  

O plano de ensino específico foi baseado no plano de ensino do SUAP, com acréscimo dos itens: status da disciplina e 
infraestrutura. Itens necessários para atender as regulamentações do Parecer CNE/CP nº 5/2020.  

Os campi que desejarem poderão adotar outros modelos, desde que contenham, os elementos mínimos adotados no 
modelo a seguir.   

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 2020 

CURSO Sistemas de Informação 

DISCIPLINA Redes de Computadores I 

TURMA 5º período 

CARGA HORÁRIA Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 

 (   ) Curricularização da extensão 

 (X) Atividades Práticas 

 (   ) Projetos Integradores 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2014/064.2014.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2014/064.2014.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2018/86a100/095.2018.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2018/86a100/095.2018.pdf


STATUS DA 
DISCIPLINA 

 (X) Concluída 

 (   ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Redes de Computadores I a prática se dá através de atividades 
para aplicar os conceitos das camadas física e de enlace de dados da arquitetura 
de redes de computadores. Para a operacionalização da prática nesta disciplina, 
na parte de camada física, são realizadas a crimpagem e a conectorização dos 
cabos coaxial e de par trançado mediante uma videoaula demonstrativa, e na parte 
de camada de enlace, são realizadas simulações de redes simples para a 
apresentação das tecnologias, protocolos e equipamentos empregados nessa 
camada, por meio do simulador de redes Cisco Packet Tracer. Um cenário modelo 
é configurado juntamente com os estudantes, com o intuito de familiarizá-los com 
o simulador, e posteriormente os alunos são desafiados a solucionar problemas de 
infraestrutura e configuração em cenários propostos. Para a aplicação da prática 
no regime remoto, os alunos foram orientados a instalar o referido programa em 
seus computadores com o objetivo de permitir o acompanhamento das atividades 
apresentadas nas aulas remotas, as quais são gravadas e disponibilizadas. 
Durante a apresentação da prática, os alunos são questionados sobre dúvidas, 
sendo possível postar as mesmas no ambiente Google Sala de Aula. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para a avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Avaliação de atividades guiadas realizadas com o uso do simulador; 

• Implementação de novos cenários para a solução de problemas. 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com o software proprietário 
Cisco Packet Tracer instalado, e acesso à plataforma online NetAcad 
(https://www.netacad.com) da Cisco Networking Academy. O IFSULDEMINAS, 
através de uma parceria com a Cisco Systems, é registrado como uma Academia 
Cisco e provê acesso gratuito ao conteúdo da plataforma (materiais, videoaulas e 
o software utilizado) para os estudantes cadastrados na academia. O 
IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil realizou o empréstimo de 
computadores para os estudantes que não possuíam o mesmo acompanharem as 
aulas remotas. Além disso, foi disponibilizado um auxílio para os estudantes que 
não possuíam acesso à Internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Sistemas de Informação 

DISCIPLINA Estrutura de Dados I 

TURMA 3º período 

https://www.netacad.com/


CARGA 
HORÁRIA 

Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Estrutura de Dados I a prática se dá através da implementação 
de algoritmos computacionais dos conteúdos estudados. Para a instrumentação 
da prática nesta disciplina são utilizados os softwares gratuitos DEV-C++ e Visual 
Studio Community, onde é realizada a codificação junto com os estudantes. Para 
aplicação da prática no regime remoto os alunos foram orientados a instalarem 
os referidos softwares em seus computadores com vistas a permitir o 
acompanhamento da codificação apresentada nas aulas remotas as quais são 
gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação da codificação os alunos 
são questionados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no ambiente 
Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Codificação de exercícios 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares gratuitos 
DEV-C++ e Visual Studio Community. O IFSULDEMINAS através de sua 
assistência estudantil realizou o empréstimo de computadores para os 
estudantes que não possuíam o mesmo para acompanhar as aulas remotas. 
Além disto foi disponibilizado um auxílio para os estudantes que não possuíam 
acesso à internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Sistemas de Informação 

DISCIPLINA Banco de Dados II 

TURMA 3º período 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 



 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Banco de Dados II a prática é realizada através da criação de 
Modelos Entidade Relacionamento (MER) bem como por meio da execução de 
comandos da Linguagem SQL – Structured Query Language. Para a 
operacionalização da prática é utilizado o software gratuito brModelo (disponível 
em http://www.sis4.com/brModelo/) e o portal https://www.jdoodle.com/execute-
sql-online/ para a execução de comandos SQL. Durante as atividades remotas 
os alunos foram orientados a utilizarem os referidos softwares para 
acompanhamento dos exercícios práticos desenvolvidos durante as aulas 
síncronas que são gravadas e disponibilizadas no Google Sala de Aula. Os 
alunos são incentivados a colaborarem com sugestões para a resolução dos 
exercícios bem como na proposta de novos ambientes de negócio a serem 
modelados. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Codificação de exercícios e trabalhos práticos. 

• Desenvolvimento de projeto final com Modelagem e Implementação de 
Banco de Dados. 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica para o acompanhamento das aulas de Banco de Dados II 
consiste em um computador com o software gratuito brModelo e acesso a internet 
para uso do portal JDoodle. O IFSULDEMINAS, através de sua assistência 
estudantil, tem realizado o empréstimo de computadores para os estudantes que 
necessitam de recursos computacionais para acompanhar as aulas remotas. 
Além disto, a instituição oferece auxílio financeiro para que os estudantes 
possam ter acesso a internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Sistemas de Informação 

DISCIPLINA Tecnologia de Desenvolvimento Web II 

TURMA 5º período 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 

http://www.sis4.com/brModelo/
https://www.jdoodle.com/execute-sql-online/
https://www.jdoodle.com/execute-sql-online/


 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Tecnologia de Desenvolvimento Web II a prática se dá através 
da criação de um website utilizando os conteúdos estudados. Para a 
operacionalização da prática nesta disciplina são utilizados os softwares gratuitos 
SublimeText, Wamp, onde é realizada o desenvolvimento junto com os 
estudantes. Para aplicação da prática no regime remoto os alunos foram 
orientados a instalarem os referidos softwares em seus computadores com vistas 
a permitir o acompanhamento do desenvolvimento apresentado nas aulas 
remotas as quais são gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação da 
prática os alunos são questionados sobre dúvidas sendo possível postar as 
mesmas no ambiente Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Apresentação do trabalho desenvolvido 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares gratuitos 
SublimeText e Wamp. O IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil 
realizou o empréstimo de computadores para os estudantes que não possuíam 
o mesmo para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um 
auxílio para os estudantes que não possuíam acesso à internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Sistemas de Informação 

DISCIPLINA Tecnologia de Desenvolvimento Web II 

TURMA 5º período 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 



Na disciplina de Tecnologia de Desenvolvimento Web II a prática se dá através 
da criação de um website utilizando os conteúdos estudados. Para a 
operacionalização da prática nesta disciplina são utilizados os softwares gratuitos 
SublimeText, Wamp, onde é realizada o desenvolvimento junto com os 
estudantes. Para aplicação da prática no regime remoto os alunos foram 
orientados a instalarem os referidos softwares em seus computadores com vistas 
a permitir o acompanhamento do desenvolvimento apresentado nas aulas 
remotas as quais são gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação da 
prática os alunos são questionados sobre dúvidas sendo possível postar as 
mesmas no ambiente Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

• Apresentação do trabalho desenvolvido 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares gratuitos 
SublimeText e Wamp. O IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil 
realizou o empréstimo de computadores para os estudantes que não possuíam 
o mesmo para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um 
auxílio para os estudantes que não possuíam acesso à internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Sistemas de Informação 

DISCIPLINA Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação 

TURMA 7º período 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação a prática se dá 
através de testes de segurança e implementação de casos específicos num 
ambiente que simula casos reais. Para a operacionalização da prática nesta 
disciplina é utilizado o software PacktTracer da Cisco, cedido gratuitamente através 
da parceria institucional firmada com o IF, além de outros softwares de simulação 
gratuitos disponíveis na internet. Para aplicação da prática no regime remoto os 
alunos são orientados a instalarem os referidos softwares em seus computadores 



com vistas a permitir o acompanhamento no decorrer das aulas remotas as quais 
são gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação da prática os alunos são 
questionados sobre dúvidas sendo possível postar as mesmas no ambiente Google 
Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 
 

• Simulação e testes nos softwares; 

• Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com os softwares gratuitos 
PacktTracer e outros. O IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil 
realizou o empréstimo de computadores para os estudantes que não possuíam o 
mesmo para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um 
auxílio para os estudantes que não possuíam acesso à internet. 

 

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Sistemas de Informação 

DISCIPLINA Sistemas Operacionais 2 

TURMA 5º período 

CARGA 
HORÁRIA 

Total 64h – 32h Teórica – 32h Prática 

COMPOSIÇÃO 
DA DISCIPLINA 

 (  ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 (X) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( X ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

Na disciplina de Sistemas Operacionais 2 a prática se dá por meio do software 
gratuito Virtual Box, onde fora realizada a implementação e configuração junto 
com os estudantes. Para aplicação da prática no regime remoto os alunos foram 
orientados a instalarem os referidos softwares em seus computadores com vistas 
a permitir o acompanhamento dos procedimentos apresentada nas aulas 
remotas as quais são gravadas e disponibilizadas. Durante a apresentação da 
prática os alunos são questionados sobre dúvidas sendo possível postar as 
mesmas no ambiente Google Sala de Aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação da prática foram utilizados os seguintes critérios: 

● Realização de atividades na forma de exercícios 



● Implementação de trabalhos práticos 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura básica consiste em um computador com o software gratuito 
Virutal Box.. O IFSULDEMINAS através de sua assistência estudantil realizou o 
empréstimo de computadores para os estudantes que não possuíam o mesmo 
para acompanhar as aulas remotas. Além disto foi disponibilizado um auxílio para 
os estudantes que não possuíam acesso a internet. 

 

 

3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica,  de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 

O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata do Colegiado e NDE do curso. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 
remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 Não se aplica. 

 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 
evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

Não se aplica. 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020  

(MODELO DE APENSAMENTO AO PPC) 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-
_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf 

 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO – Bacharelado em Zootecnia 

 

1. Dados gerais do curso 

Neste item devem ser preenchidas as informações básicas do curso, tais como: campus; curso; os PPCs em vigência 
que serão apensados (Resolução CONSUP); as turmas que estarão contempladas. 

Campus Machado 

Curso Bacharelado em Zootecnia 

Resoluções CONSUP de 
aprovação de PPCs apensadas 

RESOLUÇÃO Nº 101/2015, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 2015 

Período/turmas contempladas 7º Período 

 

2. Plano de ensino específico 

Neste item deve ser apresentado um plano de ensino específico para as disciplinas realizadas de forma remota e que 
estão enquadrados nos seguintes critérios: disciplinas práticas; disciplinas exclusivas de extensão ou com carga horária 
de extensão curricularizada; disciplinas de PCC ou com carga horária de PCC; disciplinas de projetos integradores ou 
com carga horária de projetos integradores.  

O plano de ensino específico foi baseado no plano de ensino do SUAP, com acréscimo dos itens: status da disciplina e 
infraestrutura. Itens necessários para atender as regulamentações do Parecer CNE/CP nº 5/2020.  

Os campi que desejarem poderão adotar outros modelos, desde que contenham, os elementos mínimos adotados no 
modelo a seguir.   

PLANO DE ENSINO ESPECÍFICO 1º SEMESTRE DE 
2020 

CURSO Zootecnia 

DISCIPLINA Avicultura 

TURMA 7° Período 

CARGA HORÁRIA 64h 

COMPOSIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

 (   ) PCC 
 (   ) Curricularização da extensão 
 ( x ) Atividades Práticas 
 (   ) Projetos Integradores 

STATUS DA 
DISCIPLINA 

 ( x ) Concluída 
 (  ) Adiada/interrompida parcialmente 

METODOLOGIA 

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/instrucaonormativa/2020/IN_13_2020_-_DE_PROEN_RET_IFSULDEMINAS.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2015/58-100/resolucao101conselhosuperior.pdf
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/Conselho_Superior_/resolucoes/2015/58-100/resolucao101conselhosuperior.pdf


Os conteúdos teóricos foram trabalhados através de aulas expositivas com auxílio 
de recurso multimídia. As aulas síncronas foram realizadas através do Google Meet 
e as aulas assíncronas foram gravadas com recurso de gravação do Power Point 
e disponibilizadas aos alunos no Google Sala de Aula. A interação com os 
estudantes ocorreu durante as aulas síncronas no chat e por aúdio e vídeo e 
também de forma assíncrona através do Google Sala de Aula e do Whatts App. 
Conteúdos práticos foram trabalhados através de vídeos postados na Plataforma 
Google Sala de Aula e também apresentados e discutidos durante as aulas 
síncronas no Google Meet. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A estratégia utilizada para observar a relação do aluno com o conteúdo trabalhado 
foi quantitativa, por meio da aplicação de provas escritas, feitas através do Google 
Sala de Aula com a complementação de avaliações formativas, que foram 
realizadas através de atividades em classe (síncronas- Google Meet) e extraclasse 
(trabalhos)realizados através do Google Sala de Aula. 

INFRAESTRUTURA 

Foi utilizada a Plataforma Google- Google Sala de Aula, a Ferramenta de Vídeo 
chamadas Google Meet e o Aplicativo Whatts app. 

 

3. Estágio 

Neste item deve ser explicado textualmente se o estágio supervisionado obrigatório poderá ser desenvolvido de forma 

remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 

acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, deve ser explicado se foi autorizado 

que a carga horária de estágio possa ser desenvolvida por meio do aproveitamento de horas de atividades de monitoria, 

de projetos de ensino, de iniciação científica,  de extensão, de atividades profissionais e de atuação no Programa Jovem 

Aprendiz. 

O Estágio poderá ser desenvolvido de forma remota e sua carga horária 

poderá ser aproveitada conforme Instrução Normativa 09/2020 – PROEN/RET e 

suas atualizações. Vide Ata do Colegiado e NDE do curso. 

 

4. A extensão enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando a curricularização da extensão for um componente curricular desvinculado 
de uma disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvida de forma 
remota, evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de 
acompanhamento e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros.  

Esclarece-se que quando a atividade de extensão for curricularizada de forma integrada a uma disciplina, ou seja, a 
matriz do curso possui disciplinas específicas de extensão ou disciplinas com carga horária de extensão, não será 
necessário preencher este item, pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

  

Não se aplica. 

 

5. O projeto integrador enquanto componente curricular 

Este item deve ser preenchido apenas quando o projeto integrador for um componente curricular desvinculado de uma 
disciplina. Neste caso, deve-se explicar de forma textual como este componente será desenvolvido de forma remota, 



evidenciando os critérios para sua realização, formas de execução, procedimentos metodológicos de acompanhamento 
e execução, recursos de infraestrutura, dentre outros. Ou, ainda, se o projeto integrador foi totalmente adiado. 

Esclarece-se que quando o projeto integrador for integrado a uma disciplina, não será necessário preencher este item, 
pois seu preenchimento já estará evidenciado no item 3.3. 

 

Não se aplica. 

 


