
Plano de Atividades - Integrado em Agroindústria

Curso/Câmpus: Avaré Turma: 1º ano
Carga horária total a ser integralizada: 1234
Carga horária já ministrada: 0
Carga horária a ser realizada remotamente: 1234 Carga horária a ser ofertada presencialmente: 0

Componente Ações inclusivas Houve 
substituição 

das 
atividades 

presenciais 
por TICs?

Metodologia A unidade aderiu 
a alteração do 
calendário de 

férias?

Biologia aplicada Disponibiização de material impresso quando 
necessário

sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 
para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Química aplicada Dsiponiblização de material impresso caso seja necessarioSim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a 

realização de dos encontros síncronos. Uso da 
plataforma Moodle para o envio de materiais, 
avaliações e recebimento de tarefas

Sim

Produção Vegetal e Processos Pós-colheita

Gravação das aulas e encontros síncronos (quando 
necessários) ; Disponibilização de material impresso 
se necessário; Recebimento de atividades por outros 
meios que não a plataforma Moodle; Adaptação de 
materiais caso haja necessidade para alunos 
atendidos pelo NAPNE.

Sim

Uso da RNP (ou outra plataforma) para a 
realização de dos encontros síncronos. Uso da 
plataforma Moodle, e-mail ou outros meios 
digitais para o envio de materiais, avaliações e 
recebimento de tarefas Sim

Processamento de produtos não alimentares Gravação das aulas e encontros síncronos (quando 
necessários) ; Disponibilização de material impresso 
se necessário; Recebimento de atividades por outros 
meios que não a plataforma Moodle; Adaptação de 
materiais caso haja necessidade para alunos 
atendidos pelo NAPNE.

Sim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a 
realização de dos encontros síncronos. Uso da 
plataforma Moodle, e-mail ou outros meios 
digitais para o envio de materiais, avaliações e 
recebimento de tarefas

Sim

Processos agroindustriais

Gravação de aulas (quando necessário). 
Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle. Adaptação de materiais caso 
haja necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE. Sim

Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais para o envio de materiais, 
avaliações e recebimento de atividades. Sim

Biologia Gravação de aulas (quando necessário). 
Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle (como Whatsapp, e-mail 
institucional). Adaptação de materiais caso haja 
necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE.

Sim Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais (caso necessário) para o 
envio de materiais, avaliações e recebimento de 
atividades.

Sim
Filosofia Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim

Física

Gravação de aulas (quando necessário). 
Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle. Adaptação de materiais caso 
haja necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE.

Sim

Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais para o envio de materiais, 
avaliações e recebimento de atividades.

Sim

Geografia Disponibilizar material impresso caso seja necessárioSim Plataforma Moodle e RNP. Sim
Gramática Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
História Disponibiização de material impresso quando necessário.Sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

Sim
Inglês Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Informática Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Literatura Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Matemática Disponibilizar materiais impressos, ou outras atividades, caso sejam necessárias.sim Utilização das plataformas Moodle, RNP, Suap, Youtube e aplicativo do WhatsApp.sim
Química Dsiponiblização de material impresso caso seja necessariosim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a realização de dos encontros síncronos. Uso da plataforma Moodle para o envio de materiais, avaliações e recebimento de tarefassim
Sociologia Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Espanhol Básico Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim

Plano de Atividades - Integrado em Agroindústria

Curso/Câmpus: Avaré Turma: 2º ano
Carga horária total a ser integralizada: 1167
Carga horária já ministrada: 0
Carga horária a ser realizada remotamente: 1167 Carga horária a ser ofertada presencialmente: 0

Componente Ações inclusivas Houve 
substituição 

das 
atividades 

presenciais 
por TICs?

Metodologia A unidade aderiu 
a alteração do 
calendário de 

férias?

Microbiologia e segurança alimentar Atividades assíncronas, com gravação das aulas 
(quando necessário) e disponibilização das mesmas 
na plataforma moodle. Recebimento de atividades 
através do moodle, email e ou grupo de WhatsApp da 
disciplina. Disponibilização de materiais impressos 
(caso haja necessidade) e adaptação de materiais à 
alunos com algum tipo de necessidade especial. 
Disponibilidade de horário de atendimento 
síncrono/assíncrono, via: email, RNP, meet e 
WhatsApp.

sim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a 
realização de dos encontros síncronos. Uso da 
plataforma Moodle, e-mail ou outros meios 
digitais para o envio de materiais, avaliações e 
recebimento de tarefas

sim
Química analítica Dsiponiblização de material impresso caso seja necessariosim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a realização de dos encontros síncronos. Uso da plataforma Moodle para o envio de materiais, avaliações e recebimento de tarefassim
Química e bioquímica de alimentos Atividades assíncronas, com gravação das aulas e 

disponibilização das mesmas na plataforma moodle. 
Recebimento de atividades através do moodle, email e 
ou grupo de WhatsApp da disciplina. Disponibilização 
de materiais impressos (caso haja necessidade) e 
adaptação de materiais à alunos com algum tipo de 
necessidade especial. Disponibilidade de horário de 
atendimento assíncrono, via: email, RNP, meet e 
WhatsApp.

sim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a 
realização de dos encontros síncronos. Uso da 
plataforma Moodle, e-mail ou outros meios 
digitais para o envio de materiais, avaliações e 
recebimento de tarefas

sim
Processamento de produtos de origem vegetal Gravação de aulas (quando necessário). 

Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle. Adaptação de materiais caso 
haja necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE.

Sim Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais para o envio de materiais, 
avaliações e recebimento de atividades.

Sim
Artes Uso de RNP para realização de encontros  e 

realização de atividades
sim Uso de RNP para realização de encontros  e 

realização de atividades
sim

Biologia Gravação de aulas (quando necessário). 
Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle (como Whatsapp, e-mail 
institucional). Adaptação de materiais caso haja 
necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE.

Sim Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais (caso necessário) para o 
envio de materiais, avaliações e recebimento de 
atividades.

Sim
Educação Física Alteração dos mecanismos de expressão das impressões, sensações, sentimentos e percepções do movimento.Sim, em parte. Uso de RNP para encontros sincronos,para distribuição de atividades.Sim.
Filosofia Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Física Gravação de aulas (quando necessário). 

Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle. Adaptação de materiais caso 
haja necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE.

Sim Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais para o envio de materiais, 
avaliações e recebimento de atividades.

Sim
Geografia Disponibilizar material impresso caso seja necessárioSim Plataforma Moodle e RNP. Sim
Gramática Disponibilizar material impresso caso seja necessárioSim Plataforma Moodle e RNP. Sim
História Disponibiização de material impresso quando necessário.Sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

Sim
Inglês Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Literatura Conforme necessidade do aluno Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim
Matemática Disponibilização de material impresso caso seja necessário.Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim
Química Dsiponiblização de material impresso caso seja necessariosim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a realização de dos encontros síncronos. Uso da plataforma Moodle para o envio de materiais, avaliações e recebimento de tarefassim
Sociologia Disponibilização de material impresso quando 

necessário.
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle para 

disponibilização de conteúdo e interações assíncronas
sim

Espanhol Intermediário De acordo com as necessidades específicas de cada aluno, no sentido de não prejudicar o acompanhamento do conteúdo.Sim Uso da plataforma Moodle para o compartilhamento de materiais diversificados, como videoaulas assíncronas, exercícios de compreensão, filmes e áudios em espanhol. Aulas síncronas por meio da RNP. Formação de grupos de WhatsApp para um contato mais eficiente e rápido com os alunos, além de e-mail.Sim

Plano de Atividades - Integrado em Agroindústria

Curso/Câmpus: Avaré Turma: 3º ano
Carga horária total a ser integralizada: 1267
Carga horária já ministrada: 0
Carga horária a ser realizada remotamente: 1267 Carga horária a ser ofertada presencialmente: 0

Componente Ações inclusivas Houve 
substituição 

das 
atividades 

presenciais 
por TICs?

Metodologia A unidade aderiu 
a alteração do 
calendário de 

férias?

Gestão agroindustrial Atividades síncronas e assíncronas (preferencialmente) com a disponibilização de materiais digitais via email, suap e outras mídias, bem como avaliação periódica do nível de inclusão dessas atividades e a possibilidade de readequação das mesmas. Impressão e envio de materias, retirada de material da biblioteca e publicação do edital de inclusão digital.Sim Atividades assíncronas e comunicação por meio de e-mail institucional e das plataformas Moodle e SUAP e reuniões síncronas para revisão de conteúdo e plantão de dúvidas via RNP ou MS TEAMS.Sim.
Processamento de produtos de origem animal Gravação de aulas (quando necessário). 

Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle. Adaptação de materiais caso 
haja necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE.

Sim Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais para o envio de materiais, 
avaliações e recebimento de atividades.

Sim
Processamento de bebidas Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Tratamento de água e resíduos agroindustriais Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Processamento de Produtos Fermentados Gravação de aulas (quando necessário). 

Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle. Adaptação de materiais caso 
haja necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE.

Sim Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais para o envio de materiais, 
avaliações e recebimento de atividades.

Sim
Análise de alimentos Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Projeto Integrador Gravação de aulas (quando necessário). 

Disponibilização de material impresso se necessário. 
Recebimento de atividades por outros meios que não 
a plataforma Moodle. Adaptação de materiais caso 
haja necessidade para alunos atendidos pelo NAPNE.

Sim Uso da RNP para a realização de encontros 
síncronos. Uso da plataforma Moodle, e-mail ou 
outros meios digitais para o envio de materiais, 
avaliações e recebimento de atividades.

Sim
Biologia Impressão de atividades e envio por whatsapp sim Aula síncrona por RNP e atividades via Moodle sim
Filosofia Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Física Dsiponiblização de material impresso caso seja necessariosim Utilização da plataforma Moodle e RNP. sim
Geografia Disponibilizar material impresso caso seja necessárioSim Plataforma Moodle e RNP. Sim
Gramática Disponibiização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
História Disponibiização de material impresso quando necessário.Sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

Sim
Inglês Disponibiização de material impresso quando 

necessário
] Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Literatura Atividades síncronas e assíncronas com a 

disponibilização de materiais via email, suap e outras 
mídias, bem como avaliação periódica do nível de 
inclusão dessas atividades e a possibilidade de 
readequação das mesmas.

sim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a 
realização de dos encontros síncronos. Uso da 
plataforma Moodle, e-mail ou outros meios 
digitais para o envio de materiais, avaliações e 
recebimento de tarefas

sim
Matemática Disponiblização de material impresso caso seja necessariosim Utilização da plataforma Moodle e RNP. sim
Química Disponiblização de material impresso caso seja necessariosim Uso da RNP (ou outra plataforma) para a realização de dos encontros síncronos. Uso da plataforma Moodle para o envio de materiais, avaliações e recebimento de tarefassim
Sociologia Disponibilização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
Espanhol Avançado Disponibilização de material impresso quando 

necessário
sim Uso da RNP para encontros síncronos e Moodle 

para disponibilização de conteúdo e interações 
assíncronas

sim
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COORD DE CURSO DE AGROINDUSTRIA

ATA-ENS-NDE 1/2021 - CCA-AVR/DAE-AVR/DRG/AVR/IFSPATA-ENS-NDE 1/2021 - CCA-AVR/DAE-AVR/DRG/AVR/IFSP

Ata reunião de CEIC do curso técnico em Agroindústria

           

            Aos quinze dois do mês de fevereiro de 2021 as 16:00 reuniram-se os professores Gustavo Pio Marchesi Krall Ciniciato, Hugo

Antonio Lima de Souza, Larissa Santos Silva, Lessandro Regiane Costa, Mariana Camargo Schmidt, Luciana Manoel de Oliveira, Adria de

Souza Bentes e Tiago Domingues Palma para a reunião da CEIC do curso técnico em agroindústria

            O coordenador de curso professor Hugo iniciou a reunião compartilhando o arquivo contendo o Plano de Atividades do curso

Integrado em Agroindústria. Foram observadas por todos os membros as ações inclusivas e metodologia adicionada pelos professores do

curso para conferência se estariam de acordo. Algumas disciplinas que não haviam sido preenchidas, foram preenchidas por um formato

padronizado pela CEIC para ações inclusivas e metodologia.

            Em seguida foi compartilhado o arquivo contendo o relatório de acompanhamento. Foram preenchidas em conjunto com os

membros da CEIC informações sobre as informações do curso quanto ao combate a evasão/retenção/baixa frequência do curso e

informações quanto aos docentes do curso em termos de capacitação/formação. O capítulo de dificuldades e desafios encontrados para

realização do ensino remoto será feito após obtenção dos dados dos formulários preenchidos pelos servidores e alunos que está sendo

tratado pela direção de ensino. Após obtenção destes dados, o coordenador irá preencher este capítulo e irá enviar para aprovação dos

membros da CEIC.

            O coordenador finaliza a reunião informando que os currículos de referência irão passar para o CONEN.

            Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada e assinada por mim Gustavo Pio Marchesi Krall Ciniciato e por todos os presentes.
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