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DELIBERAÇÕES  DE COLEGIADO 
SEMANA PEDAGÓGICA 2022 2 

 

DETERMINAÇÕES DO COLEGIADO PARA OS PLANOS DE  ENSINO 
 

 

OBS: PARA SABER AS HORAS DE PROJETO INTEGRADOR DE CADA DISCIPLINA (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 8,0  professor 

             de 0 a 2,0  Projeto Integrador (Participação em eventos/ EXTENSÃO) 

 
Texto para Projeto Integrador: 
 

   A aluna irá participar de atividades de extensão ( eventos).  A nota de participação em eventos 
virá das seguintes atividades: A aluna do segundo período receberá 0,5 ponto em cada participação 
com atuação em eventos, na nota do segundo bimestre em todas as disciplinas do semestre que 

estiver matriculada no curso de Estética e Cosmética. Os eventos que valerão essa nota são: 
Atividades sociais do curso com o ônibus da Estética em locais a serem definidos pelo colegiado do 
curso, atividades sociais em locais a serem definidos pelo colegiado do curso, ou ainda qualquer 
outro tipo de evento que venha surgir e o colegiado entenda ser importante para o curso. Para 
receber a nota em questão a aluna poderá participar em até 04 atividades/eventos (o que poderá 
somar até 2,0 pontos). A aluna que quiser participar de mais de 04 atividades propostas receberá 
horas de atividades complementares. 
 
 
Nesta disciplina contará com ____  horas. 

 
 

4º PERIODO:  
 
Avaliação: 
   1º Bimestre 
   Nota de 0 a 10: professor 
  
   2º Bimestre 

   Nota  de 0 a 8,0  professor 

             de 0 a 2,0  Projeto Integrador (Participação em eventos/ EXTENSÃO) 

 

 
Texto para Projeto Integrador: 
 

   A aluna irá participar de atividades de extensão ( eventos).  A nota de participação em eventos 
virá das seguintes atividades: A aluna do quarto período receberá 0,5 ponto em cada participação 
com atuação em eventos, na nota do segundo bimestre em todas as disciplinas do semestre que 
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estiver matriculada no curso de Estética e Cosmética. Os eventos que valerão essa nota são: 
Atividades sociais do curso com o ônibus da Estética em locais a serem definidos pelo colegiado do 
curso, atividades sociais em locais a serem definidos pelo colegiado do curso, ou ainda qualquer 
outro tipo de evento que venha surgir e o colegiado entenda ser importante para o curso. Para 
receber a nota em questão a aluna poderá participar em até 04 atividades/eventos (o que poderá 
somar até 2,0 pontos). A aluna que quiser participar de mais de 04 atividades propostas receberá 
horas de atividades complementares. 
 
 
Nesta disciplina contará com ____  horas. 

 

 

6º PERIODO:  
 

Avaliação: 
   1º Bimestre 
   Nota de 0 a 10: professor 
  
   2º Bimestre 

   Nota  de 0 a 8,0  professor 

             de 0 a 2,0  Projeto Integrador (Participação em eventos/ EXTENSÃO) 

 

  
Texto para Projeto Integrador: 
 

   A aluna irá participar de atividades de extensão (eventos).  A nota de participação em eventos virá 
das seguintes atividades: A aluna do sexto período receberá 0,5 ponto em cada participação com 
atuação em eventos, na nota do segundo bimestre em todas as disciplinas do semestre que estiver 

matriculada no curso de Estética e Cosmética. Os eventos que valerão essa nota são: Atividades 
sociais do curso com o ônibus da Estética em locais a serem definidos pelo colegiado do curso, 
atividades sociais em locais a serem definidos pelo colegiado do curso, ou ainda qualquer outro tipo 
de evento que venha surgir e o colegiado entenda ser importante para o curso. Para receber a nota 
em questão a aluna poderá participar em até 04 atividades/eventos (o que poderá somar até 2,0 
pontos). A aluna que quiser participar de mais de 04 atividades propostas receberá horas de 
atividades complementares. 
 
Nesta disciplina contará com ____  horas. 

 

     As alunas ainda participarão das atividades propostas para o ECCI (Encontro Cultural, 

Científico e Interinstitucional), evento esse que a COOPEX realiza  todo ano. As alunas do sexto 

período serão orientadas pelo docente José Mohamud Vilagra, responsável e orientador da 
disciplina de Pesquisa Científica em Estética II. Para da realização da disciplina  o docente passará 
as normas e nessas será incluso a apresentação do artigo no ECCI. 
 
 
 
 

O colegiado definiu ainda que a partir dessa data o aluno que perder trabalho ou atividade 
que deveria ser realizada em sala, ou com data certa de entregue, mesmo com a falta justificada, 
não poderá contar com a nota dessa atividade perdida. O aluno passará a ter as notas das 
atividades que efetivamente participou, como as provas práticas e teóricas. 
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Ata de aprovação de planos de ensino 
Nº1 de 20/07/2022 

 
 
 
Atenciosamente,  
 
Prof Leda Paes Walcker, coordenação do curso 

 
 


