
Curso: Turma:

142.5                  36.8   

105.8                       

Semestre / 

Ano

Carga horária do 

Componente
Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

01/2020                                   28.5                                   38.0 8               6.00                                  30             22.50        Sim

01/2020                                   42.8                                   57.0 15             11.25                    42             31.50        Sim

01/2020                                   42.8                                   57.0 18             13.50                    39             29.25        Sim

Plano de Atividades  IFSP Câmpus Cubatão

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

Calculado 

automaticamente

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) 

metodologia(s):  TDE  MEAO  Presencial  

Metodologia de Avaliação]

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

Calculado 

automaticamente

MetodologiaCarga Horária

[ Já ofertada]
[ Presencial]

(A ser ofertada)

[ Não presencial]

(A ser ofertada)

Tecnologia em Automação Industrial Dependências Ofertadas 1º Ssemestre /2020 (SAI PPC 2011)

Ações Inclusivas

Carga horária total a ser integralizada:

Sim

MEAO  Distribuição de vídeos de curta 

duração, por meio de plataformas digitais; 

Estudos dirigidos, com resoluções de 

exercícios; Utilização de email, SUAP e 

Moodle para interação, dúvidas e 

explicações; Avaliações não presenciais por 

meio de entregas de trabalhos (individual ou 

em grupo).

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. Nesta 

turma não há a presença de alunos que necessitam de 

acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Utilização de vídeo aulas 

disponibilizadas assíncronas no YouTube; 

Utilização de vídeo conferências síncronas 

via Zoom com objetivo de esclarecer dúvidas 

sobre os conteúdos e atividades propostas 

nas vídeo aulas; Postagem de material de 

apoio, exemplos e atividades (tarefas) no 

Moodle.

Avaliações não presenciais por meio de 

entregas de trabalhos (individual ou em 

grupo).

Houve substituição 

das atividades 

presencias por TICs?

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma de 

Interação. Atividades síncronas usando a 

rede RNP integrada ao Moodle. A avaliação 

será feita de forma contínua, por meio de 

atividades e interações com os alunos 

(foruns, chats e entrega de atividades).  

Utilização de correios eletrônicos, aplicativos 

de batepapo, para interação, dúvidas e 

explicações.

Carga horária a ser realizada remotamente: 

Carga horária já ministrada:

Carga horária a ser ofertada presencialmente:

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. Nesta 

turma não há a presença de alunos que necessitam de 

acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

[ Descrever nome do componente]

Gestão Empresarial (GEMA4)

Introdução a Processos Industriais (IPIA6)

Mecânica dos Fluidos (MCFA5)

Componente curricular

[ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. Nesta 

turma não há a presença de alunos que necessitam de 

acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.



01/2020                                   28.5                                   38.0 8               6.00                                  30             22.50        Sim

142.5                       190.0                       49.0     36.8                   141.0   105.8   

NAPNE Coordenadoria sociopedagogica DAE

Data: Data: Data: Data:

Observações:

06/08/2020 06/08/2020

Assinaturas de forma eletrônica, via SUAP, do Coordenador de Curso, NAPNE, Coord. Sociopedagógica e DAE, em ATA de reunião conjunta NDE/Colegiado/csp/NAPNE em 06/08/2020, como parte do relatório do Plano de 

Atividades elaborado para esta turma/classe.

Coordenador do curso

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. Nesta 

turma não há a presença de alunos que necessitam de 

acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma de 

Interação. Atividades síncronas usando a 

rede RNP integrada ao Moodle. A avaliação 

será feita de forma contínua, por meio de 

atividades e interações com os alunos 

(foruns, chats e entrega de atividades).  

Haverá plantão semanal para tirar dúvidas.

CEIC

Instância

06/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

Data

NDE

COLEGIADO

Aprovações:

Planejamento Industrial (PLIA6)

Total:

06/08/2020 06/08/2020



Curso: Turma:

356.3                  85.5    

248.3                  22.5    

Semestre / 

Ano

Carga horária do 

Componente
Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

01/2020                                    71.3                                    95.0 20             15.00                               75             56.25       Sim

01/2020                                    28.5                                    38.0 8               6.00          30             22.50                   Sim

01/2020                                    71.3                                    95.0 20             15.00                               75             56.25       Sim

01/2020                                    42.8                                    57.0 15             11.25                               42             31.50       Sim

Metodologia

Plano de Atividades - IFSP Câmpus Cubatão

Tecnologia em Automação Industrial Primeiro Semestre

Carga horária total a ser integralizada: Carga horária já ministrada:

Carga horária a ser realizada remotamente: Carga horária a ser ofertada presencialmente:

Componente curricular Ações Inclusivas Carga Horária

Houve substituição 

das atividades 

presencias por TICs?

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Descrever nome do componente]
Calculado 

automaticamente

Calculado 

automaticamente
[ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

Comunicação e Expressão (CEXA1)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que 

necessitam de acompanhamento específico, conforme 

atestado pelo NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 

e 06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela 

CSP; serão orientados a se inscrever no edital cbt 

09/2020, referente à Inclusão Digital.

Não

Disciplina não será iniciada a oferta da 

disciplina de forma remota, devido 

afastamento do docente. Assim que 

ocorrer a contratação de substituto, o 

planejamento da disciplina e o plano de 

atividades serão atualizados e  

reavaliados.

Cálculo Diferencial e Integral (CDIA1)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que 

necessitam de acompanhamento específico, conforme 

atestado pelo NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 

e 06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela 

CSP; serão orientados a se inscrever no edital cbt 

09/2020, referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Utilização de vídeoaulas de 

maneira assíncrona com gravação a ser 

disponibilizada no Moodle. 

Entrega de atividades de avaliação 

contínua e não somativa.  

Duas avaliações individuais não 

presenciais realizadas no Moodle. 

[ Já ofertada]
[ Presencial]

(A ser ofertada)

[ Não presencial]

(A ser ofertada) [ Informar "Sim" ou 

"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) 

metodologia(s):  TDE  MEAO  Presencial  

Metodologia de Avaliação]

Desenho (DESA1)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que 

necessitam de acompanhamento específico, conforme 

atestado pelo NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 

e 06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela 

CSP; serão orientados a se inscrever no edital cbt 

09/2020, referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma 

de Interação. Atividades síncronas usando 

a rede RNP integrada ao Moodle. 

Exercícios com ferramenta CAD freeware. 

A avaliação será feita de forma contínua, 

por meio de atividades e interações com 

os alunos (foruns, chats e entrega de 

atividades).  Haverá plantão semanal para 

tirar dúvidas.

Fundamentos da Matemática (FMAA1)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que 

necessitam de acompanhamento específico, conforme 

atestado pelo NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 

e 06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela 

CSP; serão orientados a se inscrever no edital cbt 

09/2020, referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma 

de Interação, disponibilização de vide

aulas, etc. Atividades síncronas usando a 

rede RNP integrada ao Moodle. Exercícios 

com software CAD freeware.  A avaliação 

será feita de forma contínua, por meio de 

atividades e interações com os alunos 

(foruns, chats e entrega de atividades).  

Utilização de correios eletrônicos, 

aplicativos de batepapo, para interação, 

dúvidas e explicações.



01/2020                                    28.5                                    38.0 14             10.50                               24             18.00       Sim

01/2020                                    42.8                                    57.0 15             11.25                               42             31.50       Sim

01/2020                                    28.5                                    38.0 10             7.50                                  28             21.00       Sim

01/2020                                    42.8                                    57.0 12             9.00                                  45             33.75       Sim

356.3                       475.0                       114.0   85.5     30.0     22.5     331.0   248.3   

NAPNE Coordenadoria sociopedagogica DAE

Data: Data: Data: Data:

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma 

de Interação. Atividades síncronas usando 

a rede RNP integrada ao Moodle. Estudos 

dirigidos, com simulações de experimentos 

em simuladores disponíveis em páginas 

web. Avaliações não presenciais por meio 

de entregas de trabalhos (individual ou em 

grupo). A avaliação será feita de forma 

contínua, por meio de atividades e 

interações com os alunos (foruns, chats e 

entrega de atividades).  Utilização de 

email, SUAP e Moodle para interação, 

dúvidas e explicações.

Química Experimental (QUEA1)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que 

necessitam de acompanhamento específico, conforme 

atestado pelo NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 

e 06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela 

CSP; serão orientados a se inscrever no edital cbt 

09/2020, referente à Inclusão Digital.

Sim

Programação de Computadores I (PRCA1)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que 

necessitam de acompanhamento específico, conforme 

atestado pelo NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 

e 06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela 

CSP; serão orientados a se inscrever no edital cbt 

09/2020, referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma 

de Interação. Atividades síncronas usando 

a rede RNP integrada ao Moodle. 

Desenvolvimento de projetos utilizando 

plataformas de simulação de IDEs; A 

avaliação será feita de forma contínua, por 

meio de atividades e interações com os 

alunos (foruns, chats e entrega de 

atividades).  Utilização de correios 

eletrônicos, aplicativos de batepapo, para 

interação, dúvidas e explicações.

Química Teórica (QUIA1)

Total:

Coordenador do curso

Introdução A Automação Industrial (IAIA1)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que 

necessitam de acompanhamento específico, conforme 

atestado pelo NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 

e 06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela 

CSP; serão orientados a se inscrever no edital cbt 

09/2020, referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Utilização de AVA e atividades: 1. 

assíncronas: email, skype,  WhatsApp. 2. 

síncronas: Teleconferência, RnP. Previsão 

de utilização, conforme receptividade e 

desempenho dos alunos. vídeos de curta 

duração; estudos dirigidos; leituras; 

pesquisas; simulações (em plataforma 

gratuita on/offline).

Avaliações  por meio de atividades e 

interações com os alunos (foruns, chats e 

entrega de atividades), com prazo de pelo 

menos 7 dias corridos.

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que 

necessitam de acompanhamento específico, conforme 

atestado pelo NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 

e 06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela 

CSP; serão orientados a se inscrever no edital cbt 

09/2020, referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Utilização de vídeos aulas, textos, 

artigos e pesquisas em ambiente virtual. 

Aulas assíncronas com disponibilização de 

material e solicitação de trabalhos e 

atividades para contabilização de 

presença. Avaliações  não presenciais por 

meio de entrega de trabalhos e arguição 

individual. Serão marcados horários para 

atendimento ao aluno de forma síncrona.

06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020



Observações:

COLEGIADO 06/08/2020

CEIC

Instância Data

Aprovações:

NDE 06/08/2020 Assinaturas de forma eletrônica, via SUAP, do Coordenador de Curso, NAPNE, Coord. Sociopedagógica e DAE, em ATA de reunião conjunta NDE/Colegiado/csp/NAPNE em 06/08/2020, como parte do relatório do Plano 

de Atividades elaborado para esta turma/classe.



Curso: Turma:

356.3                   85.5    

168.8                   102.0  

Semestre / 

Ano

Carga horária do 

Componente
Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

01/2020                                     42.8                                     57.0 18              13.50                                39              29.25           Sim

01/2020                                     71.3                                     95.0 15              11.25        38              28.50        42              31.50           Sim

01/2020                                     42.8                                     57.0 12              9.00                                  45              33.75           SimEletricidade I (ELTA3)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Utilização de vídeos aulas de 

domínio público, textos, artigos e pesquisas 

em ambiente virtual. Aulas síncronas e 

assíncronas com disponibilização de material 

e solicitação de trabalhos e atividades para 

contabilização de presença. Realização de 

atividades práticas assíncronas com 

software de simulação QUCS Studio. 

Avaliações não presenciais por meio de 

entrega de trabalhos e se for o caso, 

arguição individual. Para atendimento ao 

aluno de forma síncrona escolhemos o 

horário normal das aulas quando ainda eram 

presencias. Haverá plantão semanal para 

tirar dúvidas.

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

Comandos Elétricos e Sensores (CESA3)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

Disciplina T/P: 3 aulas teoria e 2 práticas. 

Parte teórica será ofertado com MEAO  

Atividades remotas assíncronas usando a 

plataforma Moodle como forma de 

Interação. Atividades síncronas usando a 

rede RNP integrada ao Moodle. A avaliação 

será feita de forma contínua, por meio de 

atividades e interações com os alunos 

(foruns, chats e entrega de atividades).  

Haverá plantão semanal para tirar dúvidas. 

Parte prática não será ofertada neste 

momento, aguardando a contratação de 

professor substituto, quando será reavaliado 

se poderá ser realizado remotamente.

Ciências dos Materiais (CMEA3)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Utilização de vídeos aulas, textos, 

artigos e pesquisas em ambiente virtual. 

Aulas assíncronas com disponibilização de 

material e solicitação de trabalhos e 

atividades para contabilização de presença. 

Avaliações não presenciais por meio de 

entrega de trabalhos e arguição individual. 

Serão marcados horários para atendimento 

ao aluno de forma síncrona.

[ Já ofertada]
[ Presencial]

(A ser ofertada)

[ Não presencial]

(A ser ofertada) [ Informar "Sim" ou 

"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) 

metodologia(s):  TDE  MEAO  Presencial  

Metodologia de Avaliação]

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Descrever nome do componente]
Calculado 

automaticamente

Calculado 

automaticamente
[ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

Metodologia

Plano de Atividades  IFSP Câmpus Cubatão

Tecnologia em Automação Industrial Terceiro Semestre

Carga horária total a ser integralizada: Carga horária já ministrada:

Carga horária a ser realizada remotamente: Carga horária a ser ofertada presencialmente:

Componente curricular Ações Inclusivas Carga Horária

Houve substituição 

das atividades 

presencias por TICs?



01/2020                                     42.8                                     57.0 12              9.00                                  45              33.75           Sim

01/2020                                     28.5                                     38.0 10              7.50          28              21.00                                   

01/2020                                     28.5                                     38.0 10              7.50                                  28              21.00           

01/2020                                     28.5                                     38.0 10              7.50          28              21.00                       

01/2020                                     42.8                                     57.0 15              11.25        42              31.50                       

Física Experimental II (FIEA3)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Não

Disciplina não será ofertada de forma 

remota neste momento, devido 

afastamento do docente. Assim que o 

processo de contratação de substituto for 

concluido, o planejamento da disciplina e o 

plano de atividades serão reavaliados e 

encaminhados para aprovação da oferta da 

disciplina de forma remota.

Física Teórica (FISA3)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Não

Disciplina não será ofertada de forma 

remota neste momento, devido 

afastamento do docente. Assim que o 

processo de contratação de substituto for 

concluido, o planejamento da disciplina e o 

plano de atividades serão reavaliados e 

encaminhados para aprovação da oferta da 

disciplina de forma remota.

Não

Sim

Disciplina não será ofertada de forma 

remota neste momento, devido 

encerramento de contrato de professor 

substituto. Assim que o processo de 

contratação de substituto for concluido, o 

planejamento da disciplina e o plano de 

atividades serão reavaliados e 

encaminhados para aprovação da oferta da 

disciplina de forma remota.

MEAO  Utilização de vídeo aulas 

disponibilizadas assíncronas no YouTube; 

Utilização de vídeo conferências síncronas 

via Zoom com objetivo de esclarecer 

dúvidas sobre os conteúdos e atividades 

propostas nas vídeo aulas; Postagem de 

material de apoio, exemplos e atividades 

(tarefas) no Moodle. Avaliações não 

presenciais por meio de entregas de 

trabalhos (individual ou em grupo).

Educação em Direitos Humanos e Etnias Brasileiras 
(EDEA3)

Fenômenos de Transporte (FTRA3)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Eletrônica Digital II (EDGA3)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma de 

Interação, videoaulas, exercícios, etc. 

Atividades síncronas usando a rede RNP 

integrada ao Moodle. Atividades de 

laboratório com software Freeware 

CircuitMaker. A avaliação será feita de 

forma contínua, por meio de atividades e 

interações com os alunos (foruns, chats e 

entrega de atividades).  Haverá plantão 

semanal para tirar dúvidas por meio de de 

correios eletrônicos, aplicativos de bate

papo, para interação, dúvidas e explicações.



01/2020                                     28.5                                     38.0 12              9.00                                  26              19.50           Sim

356.3                       475.0                       114.0    85.5      136.0    102.0    225.0    168.8      

NAPNE Coordenadoria sociopedagogica DAE

Data: Data: Data: Data:

Observações:

Assinaturas de forma eletrônica, via SUAP, do Coordenador de Curso, NAPNE, Coord. Sociopedagógica e DAE, em ATA de reunião conjunta NDE/Colegiado/csp/NAPNE em 06/08/2020, como parte do relatório do Plano de 

Atividades elaborado para esta turma/classe.

06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020

CEIC

NDE 06/08/2020

COLEGIADO 06/08/2020

Instância Data

Coordenador do curso

Aprovações:

Total:

Gestão da Qualidade (GQUA3)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma de 

Interação. Atividades síncronas usando a 

rede RNP integrada ao Moodle. A avaliação 

será feita de forma contínua, por meio de 

atividades e interações com os alunos 

(foruns, chats e entrega de atividades).  

Haverá plantão semanal para tirar dúvidas 

por meio de utilização de correios 

eletrônicos, aplicativos de batepapo, para 

interação, dúvidas e explicações.



Curso: Turma:

356.3                   83.3   

230.3                   42.8   

Semestre / 

Ano

Carga horária do 

Componente
Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

01/2020                                     71.3                                     95.0 20              15.00                                75              56.25        Sim

01/2020                                     28.5                                     38.0 12              9.00                      26              19.50        Sim

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

Eletromecânica Aplicada (ETMA5)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma de 

Interação, como videoaulas, listas de 

exercícios. Atividades síncronas usando a 

rede RNP integrada ao Moodle. A avaliação 

será feita de forma contínua, por meio de 

atividades e interações com os alunos 

(foruns, chats e entrega de atividades).  

Haverá plantão semanal para tirar dúvidas.

Arquitetura e Programação de Controladores (APCA5)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma de 

Interação. Atividades síncronas usando a 

rede RNP integrada ao Moodle. Utilização 

dos softwares simuladores “EasyCLP” e 

“Clic02 Edit”. Avaliações nãopresencias 

realizadas de forma contínua, através de 

lista de exercícios e através da elaboração 

de aplicações utilizando os softwares 

indicados acima.

[ Já ofertada]
[ Presencial]

(A ser ofertada)

[ Não presencial]

(A ser ofertada) [ Informar "Sim" ou 

"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) 

metodologia(s):  TDE  MEAO  Presencial  

Metodologia de Avaliação]

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Descrever nome do componente]
Calculado 

automaticamente

Calculado 

automaticamente
[ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

Metodologia

Plano de Atividades  IFSP Câmpus Cubatão

Tecnologia em Automação Industrial Quinto Semestre

Carga horária total a ser integralizada: Carga horária já ministrada:

Carga horária a ser realizada remotamente: Carga horária a ser ofertada presencialmente:

Componente curricular Ações Inclusivas Carga Horária

Houve substituição 

das atividades 

presencias por TICs?



01/2020                                     71.3                                     95.0 25              18.75                    70              52.50        Sim

01/2020                                     42.8                                     57.0 18              13.50                    39              29.25        Sim

01/2020                                     42.8                                     57.0                         57              42.75                    

01/2020                                     28.5                                     38.0 6                4.50                      32              24.00        

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Disciplina não será inicialmente ofertada de 

forma remota, devido indisponibilidade de 

docente. Assim que o processo de 

contratação de substituto for concluido, o 

planejamento da disciplina e o plano de 

atividades serão reavaliados e 

encaminhados para aprovação da oferta da 

disciplina de forma remota.

MEAO  Aulas síncronas através de vídeo 

conferências via MSTeams para 

desenvolvimento da disciplina, postagem de 

material de apoio, exemplos e atividades 

propostas e esclarecimento de dúvidas. 

Aulas assíncronas com utilização de vídeo 

aulas disponibilizadas em sites da internet e 

atividades para leitura e interpretação. 

Avaliações não presenciais por meio de 

entregas de trabalhos (individual ou em 

grupo).

Não

Sim

Lab. de Microcontroladores e Sistemas Embarcados 
(LMSA5)

Microcontroladores (MCLA5)

Eletrônica II (ELEA5)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Utilização de: videoconferência 

síncrona, aulas assíncronas, simuladores de 

circuitos (TINKERCAD) a permitir a execução 

de

experiências remotamente, exercícios 

durante o semestre

com datas de entrega para controle da 

frequência, canal de

comunicação através do SUAP e de site 

mantido pelo professor 

(www.professorhumbertoifsp.pro.br), canal 

do professor

no YouTube para postagem de aulas 

assíncronas gravadas pelo

professor. Avaliações não presenciais, 

individuais, por meio de

entrega de trabalhos, exercícios, projetos e 

participação em

webconferências pela plataforma RNP.

MEAO  Atividades remotas assíncronas 

usando a plataforma Moodle como forma de 

Interação. Atividades síncronas usando a 

rede RNP integrada ao Moodle. A avaliação 

será feita de forma contínua, por meio de 

atividades e interações com os alunos 

(foruns, chats e entrega de atividades).  

Haverá plantão semanal para tirar dúvidas.

Eletrônica de Potência (EPOA5)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim



01/2020                                     71.3                                     95.0 30              22.50                    65              48.75        Sim

356.3                       475.0                       111.0    83.3      57.0      42.8      307.0    230.3    

NAPNE Coordenadoria sociopedagogica DAE

Data: Data: Data: Data:

Observações:

Assinaturas de forma eletrônica, via SUAP, do Coordenador de Curso, NAPNE, Coord. Sociopedagógica e DAE, em ATA de reunião conjunta NDE/Colegiado/csp/NAPNE em 06/08/2020, como parte do relatório do Plano de 

Atividades elaborado para esta turma/classe.

NDE 06/08/2020

COLEGIADO 06/08/2020

CEIC

Instância Data

06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020

Coordenador do curso

Aprovações:

Sistemas Supervisórios (SSUA5)

O curso está sendo acompanhado pela CSP e NAPNE. 

Nesta turma não há a presença de alunos que necessitam 

de acompanhamento específico, conforme atestado pelo 

NAPNE em ata da reunião conjunta 

NDE/COLEGIADO/CSP/NAPNE/DAC realizada nos dias 04 e 

06/08/2020, em anexo.  

Quanto aos alunos com dificuldade de acesso à internet, 

serão acompanhados pelo GT de Acessibilidade e pela CSP; 

serão orientados a se inscrever no edital cbt 09/2020, 

referente à Inclusão Digital.

Sim

MEAO  Distribuição de vídeos educativos, 

de curta duração, por meio de plataformas 

digitais. Estudo dirigido, utilizando artigos e 

texto disponibilizado no AVA. Utilização de 

fóruns, correios eletrônicos, aplicativos de 

batepapo, para interação, dúvidas e 

explicações. Utilização dos softwares 

“Indusoft” e “Matrikon OPC Simulation”.  

Avaliações nãopresencias de forma 

contínua através da elaboração de 

aplicações utilizando os softwares indicados 

acima.

A avaliação será feita de forma contínua, por 

meio de atividades e interações com os 

alunos (foruns, chats e entrega de 

atividades).  Haverá plantão semanal para 

tirar dúvidas.

Total:


	f330b822240ca4f0e519dc085ac80033ab3d709ec5f9faff0b74611c54838800.pdf
	f330b822240ca4f0e519dc085ac80033ab3d709ec5f9faff0b74611c54838800.pdf
	f330b822240ca4f0e519dc085ac80033ab3d709ec5f9faff0b74611c54838800.pdf
	f330b822240ca4f0e519dc085ac80033ab3d709ec5f9faff0b74611c54838800.pdf

