
Componente Ações inclusivas

Houve 

substituição 

das atividades 

presenciais 

por TICs?

Metodologia

A unidade aderiu 

a alteração do 

calendário de 

férias?

Metodologia da Pesquisa Científica

Disponibiização de material

 impresso quando necessário Sim

Uso da RNP para encontros síncronos

 e Moodle para disponibilização de 

conteúdo e interações assíncronas Sim

Leitura e Produção de Textos I Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Língua Portuguesa I (Morfologia I)

Adaptação de materiais para os 

alunos com necessidades especiais,

 atendimento individualizado a 

esses alunos Sim

Uso da plataforma Moodle para o envio 

de materiais, avaliações e correções

 de atividades e da sala virtual de 

RNP para os plantões síncronos Sim

Língua Espanhola I Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Teoria Literária Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Introdução à Linguística Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Teoria de Aquisição e Aprendizado de Línguas Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Componente Ações inclusivas Houve Metodologia A unidade aderiu 

Leitura e Produção de Textos III Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Língua Portuguesa III (Sintaxe I) Conforme necessidade dos alunos Sim

Plataforma Moodle para aulas e RNP para

 atendimento.  Sim

Língua Espanhola III Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Semântica e Semiótica Conforme necessidade dos alunos Sim Plataformas Moodle e  encontros virtuais Sim

Psicologia da Educação Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Literatura Portuguesa I Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Componente Ações inclusivas

Houve 

substituição 

das atividades 

presenciais 

por TICs?

Metodologia

A unidade aderiu 

a alteração do 

calendário de 

férias?

Língua e Cultura Latina

Adaptação de materiais para os 

alunos com necessidades especiais,

 atendimento individualizado a 

esses alunos Sim

Plataforma Moodle para aulas e RNP 

para atendimento.  Sim

Lingua Portuguesa V (sintaxe III) Conforme necessidade dos alunos Sim

Plataforma Moodle para aulas e RNP 

para atendimento.  Sim

Lingua Espanhola V Conforme necessidade dos alunos Sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. Sim

Literaturas em Língua Espanhola I

Conforme necessidade dos alunos, 

no caso de falta de meios de acessar 

a Interner e a plataforma. Adaptação 

de materiais e leituras para atender 

alunos com necessidades 

específicas.

Sim

Uso da plataforma Moodle para o compartilhamento de materiais 

diversificados, como videoaulas assíncronas, exercícios de 

compreensão, filmes e áudios em espanhol, para a realização de 

debates e a devolução das atividades solicitadas. Reuniões 

síncronas por meio da RNP ou do Microsof Teams para a 

resolução de dúvidas. Formação de grupos de WhatsApp para um 

contato mais eficiente e rápido com os alunos, além de e-mail. Sim

Sociologia da Educação

Adaptação de materiais quando 

necessário; disponibilização de 

materiais impressos se necessário; 

disponibilização da gravação das 

aulas para acesso conforme 

disponibilidade do aluno sim

Uso da RNP para encontros síncronos. Moodle para 

compartilhamento de conteúdo/materiais diversificados e 

interações assíncronas sim

Pragmática e Enunciação

Conforme necessidade dos alunos, 

no caso de falta de meios de acessar 

a Interner e a plataforma. Adaptação 

de materiais e leituras para atender 

alunos com necessidades 

específicas. sim Utilização da plataforma Moodle e RNP. sim

Literatura Brasileira II Adaptação de materiais para os alunos com necessidades especiais, atendimento individualizado a esses alunosSim

Uso da plataforma Moodle para o 

envio de materiais, avaliações e 

correções de atividades e da sala 

virtual RNP para os encontros síncronos Sim

Curso/Câmpus: Avaré

Carga horária total a ser integralizada:369,2

Carga horária já ministrada: 0

Carga horária a ser realizada remotamente: conforme decisão sobre o retorno de aulas presenciais Carga horária a ser ofertada presencialmente: 

                                                                                                                                                                                                        conforme decisão sobre o retorno de aulas presenciais

Turma: 5º semestre

Carga horária a ser realizada remotamente:conforme decisão sobre o retorno de aulas presenciais Carga horária a ser ofertada presencialmente: 

                                                                                                                                                                                                       conforme decisão sobre o retorno de aulas presenciais

Plano de Atividades - Lic. em Letras Português e Espanhol

Curso/Câmpus: Avaré Turma: 3º semestre

Carga horária total a ser integralizada:365,4

Carga horária já ministrada: 0

Carga horária já ministrada: 0

Carga horária a ser ofertada presencialmente: Carga horária a ser realizada remotamente: conforme decisão sobre o retorno de aulas presenciais

                                                                                                                                                                                                           conforme decisão sobre o retorno de aulas presenciais

Plano de Atividades - Lic. em Letras Português e Espanhol

Plano de Atividades - Lic. em Letras Português e Espanhol

Curso/Câmpus: Avaré Turma: 1º semestre

Carga horária total a ser integralizada:373,3



História da Ciência e da Tecnologia

Adaptação de materiais para os

 alunos com necessidades

 especiais, atendimento 

individualizado a esses alunos Sim

Uso da plataforma Moodle para o 

envio de materiais, avaliações e 

correções de atividades e da sala 

virtual RNP para os encontros síncronos Sim

Componente Ações inclusivas Houve Metodologia A unidade aderiu 

Libras I Conforme necessidade dos alunos Sim Plataformas Moodle e  encontros virtuais sim

Língua Espanhola VII

Sim, Conforme necessidade dos 

alunos, no caso de falta de meios de 

acessar a Interner e a plataforma. 

Adaptação de materiais e leituras 

para atender alunos com 

necessidades específicas.

Sim

Uso da plataforma Moodle para o compartilhamento de materiais 

diversificados, como videoaulas assíncronas, exercícios de 

compreensão, filmes e áudios em espanhol, para a realização de 

debates e a devolução das atividades solicitadas. Reuniões 

síncronas por meio da RNP ou do Microsof Teams para a 

resolução de dúvidas. Formação de grupos de WhatsApp para um 

contato mais eficiente e rápido com os alunos, além de e-mail.

Sim

Literaturas em Língua Espanhola IIIAdaptação de materiais para os alunos com necessidades especiais, atendimento individualizado a esses alunossim

Uso da plataforma Moodle

 para o envio de materiais, 

avaliações e correções de

 atividades e da sala

 virtual RNP para os plantões síncronos

sim

Análise do Discurso II Conforme necessidade dos alunos sim Plataformas Moodle e  encontros virtuais sim

Linguística Aplicada Conforme necessidade dos alunos Sim Plataformas Moodle e  encontros virtuais sim

Literatura Brasileira IV Adaptação de materiais para os alunos com necessidades especiais, atendimento individualizado a esses alunos        sim

Uso da plataforma Moodle para o envio de

 materiais, avaliações e correções de

 atividades e da sala virtual RNP para

 os plantões síncronos             sim 

Metodologia e Prática de Ensino de Língua Materna Conforme necessidade dos alunos
sim

Plataformas Moodle e  encontros virtuais
sim

Carga horária já ministrada: 0

Carga horária a ser realizada remotamente:conforme decisão sobre o retorno de aulas presenciais Carga horária a ser ofertada presencialmente:  

                                                                                                                                                                                                     conforme decisão sobre o retorno de aulas presenciais

Plano de Atividades - Lic. em Letras Português e Espanhol

Curso/Câmpus: Avaré Turma: 7º semestre

Carga horária total a ser integralizada:393,3



Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus Avaré

COORD DE CURSO LETRAS PORTUGUES/ESPANHOL

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

ATA DE REUNIÃO - NDEATA DE REUNIÃO - NDE

Ata da consulta via e-mail do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Letras, realizada pela professora Eva Cristina

Francisco, coordenadora do referido curso e presidente desta comissão, junto aos membros do NDE, no dia 04 de fevereiro de 2021, com o

término da consulta às 14h. Foram consultados todos os membros do NDE, a saber: André Luis Mattos, Ayrton Ribeiro de Souza, Ana

Katryna Cabrini, Tamyris Bonilha Proença Garnica, Vitor Pereira Gomes, Maria Caroline Trovo, que assinam, eletronicamente, esta ata. A

consulta teve como pauta:

 

1 – Aprovação do Plano de Atividades para o ensino remoto no primeiro semestre de 2021;

 

A coordenadora, com o auxílio de todos os docentes que lecionarão no curso no primeiro semestre de 2020, elaborou o plano de atividades,

conforme orientações da PRE/DGRA. O documento foi disponibilizado para todos os membros do NDE com antecedência e estes puderam

contribuir por e-mail.

Assim o documento foi aprovado por unanimidade e, não havendo outras demandas, a ata foi lavrada por mim, Eva Cristina Francisco, e

assinada, eletronicamente, por todos os participantes.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente4 de fevereiro de 2021
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Documento assinado eletronicamente por:

Andre Luis Mattos SilvaAndre Luis Mattos Silva, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 04/02/2021 13:34:46.
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Este documento foi emi do pelo SUAP em 04/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
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