
Componente Ações inclusivas Houve Metodologia A unidade 

HOSPITALIDADE E QUALIDADE NOS SERVIÇOS

Atividades assíncronas para que 
todos os alunos tenham a 
possibilidades fazer as atividades; 
Aulas síncronas gravadas para 
posterior disponibilização aos 
alunos; Contatos com os alunos por 
meio de representantes de classe. Sim

Uso da plataforma Moodle com aulas 
assíncronas, atividades que integrem 
as habilidades necessárias a serem 
desenvolvidas na disciplina e 
encontros síncronos para tirar 
dúvidas. Sim

SEGURANÇA DO TRABALHO

Atividades assíncronas para que 
todos os alunos tenham a 
possibilidades fazer as atividades; 
Aulas síncronas gravadas para 
posterior disponibilização aos 
alunos; Contatos com os alunos por 
meio de representantes de classe. Sim

Uso da plataforma Moodle com aulas 
assíncronas, atividades que integrem 
as habilidades necessárias a serem 
desenvolvidas na disciplina e 
encontros síncronos para tirar 
dúvidas. Sim

CONTROLE HIGIÊNICO SANITÁRIO DOS ALIMENTOS

Atividades assíncronas para que 
todos os alunos tenham a 
possibilidades fazer as atividades; 
Aulas síncronas gravadas para 
posterior disponibilização aos 
alunos. 
Disponibilizar material impresso 
caso seja necessário.
 Disponibilização de fóruns no 
Moodle para esclarecimento de 
dúvidas e contato com os alunos. 
Horário de atendimento síncrono. Sim

Uso da plataforma Moodle com 
atividades assíncronas, atividades 
que integrem as habilidades 
necessárias a serem desenvolvidas 
na disciplina e encontros síncronos 
para tirar dúvidas. sim

HISTÓRIA DA GASTRONOMIA

Possibilidade de gravação de aulas 
síncronas para alunos com 
dificuldades de acesso. 
Disponibilização de fóruns no 
Moodle para esclarecimento de 
dúvidas e contato com os alunos. 
Horário de atendimento síncrono. SIM

Utilização da Plataforma Moodle. 
Realização de aulas síncronas alternadas 
com aulas/atividades assíncronas. SIm

INTRODUÇÃO À NUTRIÇÃO

Atividades assíncronas para que 
todos os alunos tenham a 
possibilidades fazer as atividades; 
Aulas síncronas gravadas para 
posterior disponibilização aos 
alunos; Contatos com os alunos por 
meio de representantes de classe. Sim

Uso da plataforma Moodle com aulas 
assíncronas, atividades que integrem 
as habilidades necessárias a serem 
desenvolvidas na disciplina e 
encontros síncronos para tirar 
dúvidas. Sim

HABILIDADES BÁSICAS DA GASTRONOMIA

Atividades assíncronas para que 
todos os alunos tenham a 
possibilidades fazer as atividades; 
Aulas síncronas gravadas para 
posterior disponibilização aos 
alunos; Contatos com os alunos por 
meio de representantes de classe. Sim

Uso da plataforma Moodle com aulas 
assíncronas, atividades que integrem 
as habilidades necessárias a serem 
desenvolvidas na disciplina e 
encontros síncronos para tirar 
dúvidas. Sim

INGLÊS INSTRUMENTAL

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

Componente Ações inclusivas Houve Metodologia A unidade 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Atividades assíncronas para que 
todos os alunos tenham a 
possibilidades fazer as atividades; 
Aulas síncronas gravadas para 
posterior disponibilização aos 
alunos; Contatos com os alunos por 
meio de representantes de classe. Sim

Uso da plataforma Moodle com aulas 
assíncronas, atividades que integrem 
as habilidades necessárias a serem 
desenvolvidas na disciplina e 
encontros síncronos para tirar 
dúvidas. Sim

ADMINISTRAÇÃO E MARKETING EM A&B

Possibilidade de gravação de aulas 
síncronas para alunos com 
dificuldades de acesso. Utilização 
de grupos de mensagens 
(Whatsapp para interação. SIM

Utilização da Plataforma Moodle. 
Realização de aulas síncronas alternadas 
com aulas/atividades assíncronas. SIM

CONFEITARIA

Possibilidade de gravação de aulas 
síncronas para alunos com 
dificuldades de acesso. Utilização 
de grupos de mensagens 
(Whatsapp para interação. SIM

Utilização da Plataforma Moodle. 
Realização de aulas síncronas alternadas 
com aulas/atividades assíncronas. SIm

COZINHA CLÁSSICA E EUROPEIA

Possibilidade de gravação de aulas 
síncronas para alunos com , de 
acesso. Utilização de grupos de 
mensagens (Whatsapp para 
interação. SIM

Utilização da Plataforma Moodle. 
Realização de aulas síncronas alternadas 
c*om aulas/atividades assíncronas. SIm

EMPREENDEDORISMO
possibilidade de gravação de aulas 
e/ou material impresso SIM Utilização da moodle e da RNP SIM

PLANO DE NEGÓCIOS EM ALIMENTOS E BEBIDAS 2
possibilidade de gravação de aulas 
e/ou material impresso SIM Utilização da moodle e da RNP SIM

Plano de Atividades - Tecnologia em Gastronomia

Curso/Câmpus: Avaré Turma: 1º semestre
Carga horária total a ser integralizada: 400
Carga horária já ministrada: 0

Carga horária a ser ofertada presencialmente: 0

Carga horária já ministrada: 0
Carga horária a ser realizada remotamente: Carga horária a ser ofertada presencialmente: 0

Carga horária a ser realizada remotamente: 400

Plano de Atividades - Tecnologia em Gastronomia

Curso/Câmpus: Avaré Turma: 3º semestre
Carga horária total a ser integralizada:


