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Seguem abaixo as determinações do colegiado para os planos de  ensino: 
 
Texto Institucional a ser utilizado para os Planos de Ensino 2020.2 Campo Metodologia 
 
Por conta do cenário da Pandemia do Coronavírus, Covid-19, e de acordo com a medida adotada pela 
Instituição sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, prática autorizada pela 
Portaria 544 de 16 de junho de 2020, a metodologia aplicada para a referida disciplina, enquanto durar a 
substituição mencionada acima terá:  

• Aulas ofertadas por meio da (s) plataforma (s): (Citar as plataformas a serem 
utilizadas ex: Blackboard; Google Meet/Google Classroom), com interações 
síncronas e assíncronas; 
 

• Aulas com interações síncronas, realizadas através de (citar metodologias); 
 

• Aulas com interações assíncronas, disponibilizados: (citar metodologias e recursos); 

Na possibilidade de retorno das atividades presenciais, conforme a autorização dos órgãos competentes, a 
metodologia de ensino a ser adotada será: (descrever a metodologia a ser adotada na possibilidade de aulas 
presenciais, com ênfase especial para as aulas práticas, quando houver). 
 
 
 
OBS: PARA SABER AS HORAS DE PROJETO INTEGRADOR DE CADA DISCIPLIN A (PARA POR NO PLANO) CADA 
PROF DEVE VERIFICAR NO CALENDÁRIO DE PROVAS  
 
2º PERIODO:  
 
Avaliação: 
   1º Bimestre 
   Nota de 0 a 10: professor 
  
   2º Bimestre 
   Nota  de 0 a 10,0: professor 
   Nota de 0 a 1 : atividade prática proposta pelo docente da disciplina ( caso haja mudança 
de decreto e as atividades ao ar livre sejam libera das o colegiado poderá escolher a 
atividade prática ao ar livre com mais pessoas) 
    
Texto para Projeto Integrador: 
 

   O curso de Estética em momento on line, o docente vai realizar uma Live ( colocar aqui a data e 
tema, ou escrever: que terá um tema a ser escolhido pelo docente, pertinente aos conteúdos da 
disciplina em data a ser definida) e será proposta uma atividade prática na disciplina que o discente 
vai realizar sozinho ou com outro discente, tomando os cuidados de proteção, levando em 
consideração o momento da pandemia.  
 
Nesta disciplina contará com ____  horas. 
 

 

4º PERIODO:  
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Avaliação: 
   1º Bimestre 
   Nota de 0 a 10: professor 
  
   2º Bimestre 
   Nota  de 0 a 10,0: professor 
   Nota de 0 a 1 : atividade prática proposta pelo docente da disciplina ( caso haja mudança 
de decreto e as atividades ao ar livre sejam libera das o colegiado poderá escolher a 
atividade prática ao ar livre com mais pessoas) 
    
Texto para Projeto Integrador: 
 

   O curso de Estética em momento on line, o docente vai realizar uma Live ( colocar aqui a data e 
tema, ou escrever: que terá um tema a ser escolhido pelo docente, pertinente aos conteúdos da 
disciplina em data a ser definida) e será proposta uma atividade prática na disciplina que o discente 
vai realizar sozinho ou com outro discente, tomando os cuidados de proteção, levando em 
consideração o momento da pandemia.  
 
Nesta disciplina contará com ____  horas. 
 
6º PERIODO:  

 

Avaliação: 
   1º Bimestre 
   Nota de 0 a 10: professor 
  
   2º Bimestre 
   Nota  de 0 a 10,0: professor 
   Nota de 0 a 1 : atividade prática proposta pelo docente da disciplina ( caso haja mudança 
de decreto e as atividades ao ar livre sejam libera das o colegiado poderá escolher a 
atividade prática ao ar livre com mais pessoas) 
    
Texto para Projeto Integrador: 
 

   O curso de Estética em momento on line, o docente vai realizar uma Live ( colocar aqui a data e 
tema, ou escrever: que terá um tema a ser escolhido pelo docente, pertinente aos conteúdos da 
disciplina em data a ser definida) e será proposta uma atividade prática na disciplina que o discente 
vai realizar sozinho ou com outro discente, tomando os cuidados de proteção, levando em 
consideração o momento da pandemia.  
 
Nesta disciplina contará com ____  horas. 
 
 
Ata de aprovação de planos de ensino 
Nº1 de 23/07/2020 

 

Atenciosamente,  
 
Prof Leda Paes Walcker, coordenação do curso 

 
 


