
Plano de Atividades das Disciplinas do 2º Semestre do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Câmpus: Votuporanga

Turma: 2º semestre

333,40

Carga horária já ministrada: 0,00

333,40 0,00

Componente* Ações Inclusivas Metodologia

2º Semestre ADS

Estrutura de Dados I 0 66,7 66,7 Sim Sim

Bancos de Dados I 0 66,7 66,7 Sim Sim

Programação Orientada a Objetos 0 66,7 66,7 sim sim

Estatística 0 33,3 33,3 Sim Sim

Carga horária total a ser 
integralizada:

Carga horária(CH)a ser 
realizada remotamente:

Carga horária a ser ofertada 
presencialmente:

Carga Horária 
anteriormente 

realizada 
presencialmente 

(em horas)

Carga Horária a 
ser realizada 
remotamente 

(em horas)

Carga Horária 
Total

Houve 
substituições 
das atividades 
presenciais por 

TICs?

A unidade 
aderiu a 

alteração do 
calendário de 

férias?

- Disponibilizar material impresso; 
- Disponibilizar Computadores 
aos alunos de acordo com a 

chamada pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via video no 
youtube, com link no Moodle; 

Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no horário da 

aula.

- Disponibilizar material impresso; 
- Disponibilizar Computadores 
aos alunos de acordo com a 

chamada pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via video no 
youtube, com link no Moodle; 

Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no horário da 

aula.

- Disponibilizar material impresso; 
- Disponibilizar Computadores 
aos alunos de acordo com a 

chamada pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via video no 
youtube, com link no Moodle; 

Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no horário da 

aula.

- Disponibilizar material impresso; 
- Disponibilizar Computadores 
aos alunos de acordo com a 

chamada pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas com 
material no Moodle; Dúvidas 

síncronas via Microsoft Teams, 
no horário da aula.



Interação Humano-Computador 0 33,3 33,3 Sim Sim

Sistemas Operacionais 0 66,7 66,7 Sim Sim

- Disponibilizar material impresso; 
- Disponibilizar Computadores 
aos alunos de acordo com a 

chamada pública realizada pelo 
Câmpus;

Encontros síncronos em 
videoconferência pelo 

Microsoft Teams, videoaulas 
assíncronas, atividades 
escritas assíncronas via 

plataforma Moodle

- Disponibilizar material impresso; 
- Disponibilizar Computadores 
aos alunos de acordo com a 

chamada pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via video no 
youtube, com link no Moodle; 

Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no horário da 

aula.



Plano de Atividades das Disciplinas do 4º Semestre do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Câmpus: Votuporanga

Turma: 4º semestre

333,40

0,00

333,40 0,00

Componente* Ações Inclusivas Metodologia

4º Semestre ADS

Redes de Computadores II 0 33,3 33,3 Sim Sim

0 66,7 66,7 Sim Sim

0 66,7 66,7 Sim sim

Carga horária total a ser 
integralizada:

Carga horária já 
ministrada:

Carga horária(CH)a ser 
realizada remotamente:

Carga horária a ser 
ofertada presencialmente:

Carga Horária 
anteriormente 

realizada 
presencialmente 

(em horas)

Carga 
Horária a ser 

realizada 
remotamente 

(em horas)

Carga 
Horária Total

Houve 
substituições 

das 
atividades 

presenciais 
por TICs?

A unidade 
aderiu a 

alteração do 
calendário de 

férias?

- Disponibilizar material 
impresso; - Disponibilizar 
Computadores aos alunos 
de acordo com a chamada 

pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via 
video no youtube, com 

link no Moodle; 
Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no 

horário da aula.

Administração de Banco de 
Dados

- Disponibilizar material 
impresso; - Disponibilizar 
Computadores aos alunos 
de acordo com a chamada 

pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via 
video no youtube, com 

link no Moodle; 
Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no 

horário da aula.

Linguagem de Programação 
II

- Disponibilizar material 
impresso; - Disponibilizar 
Computadores aos alunos 
de acordo com a chamada 

pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via 
video no youtube, com 

link no Moodle; 
Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no 

horário da aula.



Engenharia de Software I 0 66,7 66,7 Sim Sim

Desenvolvimento Web I 0 66,7 66,7 Sim Sim

Introdução à Administração 0 33,3 33,3 Sim Sim

- Disponibilizar material 
impresso; - Disponibilizar 
Computadores aos alunos 
de acordo com a chamada 

pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via 
video no youtube, com 

link no Moodle; 
Atividades 

disponibilizadas no 
Moodle; Dúvidas 

síncronas via 
Microsoft Teams, no 

horário da aula.

- Disponibilizar material 
impresso; - Disponibilizar 
Computadores aos alunos 
de acordo com a chamada 

pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via 
video no youtube, com 

link no Moodle; 
Atividades 

disponibilizadas no 
Moodle; Dúvidas 

síncronas via 
Microsoft Teams, no 

horário da aula.

- Disponibilizar material 
impresso; - Disponibilizar 
Computadores aos alunos 
de acordo com a chamada 

pública realizada pelo 
Câmpus;

Aulas assíncronas via 
video no youtube, com 

link no Moodle; 
Atividades 

disponibilizadas no 
Moodle; Dúvidas 

síncronas via 
Microsoft Teams, no 

horário da aula.



Plano de Atividades das Disciplinas do 6º Semestre do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Câmpus: Votuporanga

Turma: 6º semestre

333,40

0,00

333,40 0,00

Componente* Ações Inclusivas Metodologia

6º Semestre ADS

0 66,7 66,7 Sim Sim

Projeto Integrado 0 66,7 66,7 Sim Sim

Carga horária total a ser 
integralizada:

Carga horária já 
ministrada:

Carga horária(CH)a ser 
realizada remotamente:

Carga horária a ser 
ofertada presencialmente:

Carga Horária 
anteriormente 

realizada 
presencialment

e (em horas)

Carga Horária a 
ser realizada 
remotamente 

(em horas)

Carga 
Horária Total

Houve 
substituições 

das 
atividades 

presenciais 
por TICs?

A unidade 
aderiu a 

alteração do 
calendário de 

férias?

Tópicos em Tecnologia 
da Informação

- Disponibilizar material 
impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 

alunos de acordo com a 
chamada pública 

realizada pelo Câmpus;

Aulas assíncronas 
via video no youtube, 

com link no Suap; 
Dúvidas síncronas 

via google meet 
conforme 

necessidade dos 
alunos.

- Disponibilizar material 
impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 

alunos de acordo com a 
chamada pública 

realizada pelo Câmpus;

Trabalho Discente 
Efetivo: Vídeo aula 

(Moodle), Plantão de 
dúvidas no Teams e 
Exercícios (Moodle). 

Ferramentas 
externas de 
implantação 

(AWS/Azure/IBM)



Empreendedorismo 0 33,3 33,3 Sim Sim

Gestão de Projetos 0 66,7 66,7 Sim Sim

0 33,3 33,3 Sim Sim

Segurança da Informação 0 66,7 66,7 Sim Sim

- Disponibilizar material 
impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 

alunos de acordo com a 
chamada pública 

realizada pelo Câmpus;

Aulas assíncronas 
via video no youtube, 
com link no Moodle; 
Dúvidas síncronas 

via Microsoft Teams, 
no horário da aula.

- Disponibilizar material 
impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 

alunos de acordo com a 
chamada pública 

realizada pelo Câmpus;

Uso do Moodle para 
atividades 

assíncronas, SUAP 
e e-mail institucional. 
Plantão de dúvidas 

(síncronas) no 
Microsoft Teams. 

Correções remotas 
da redação dos 

TCCs. 

Meio Ambiente, 
Sustentabilidade e 

Informática

- Disponibilizar material 
impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 

alunos de acordo com a 
chamada pública 

realizada pelo Câmpus;

Aulas assíncronas 
via video no youtube, 
com link no Moodle; 
Dúvidas síncronas 

via Microsoft Teams, 
no horário da aula.

- Disponibilizar material 
impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 

alunos de acordo com a 
chamada pública 

realizada pelo Câmpus;

Aulas assíncronas 
via video no youtube, 
com link no Moodle; 
Dúvidas síncronas 

via Microsoft Teams, 
no horário da aula.



Plano de Atividades das Disciplinas de Dependências do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Câmpus: Votuporanga

Turma: Dependências

266,80

Carga horária já ministrada: 0,00

266,80 0,00

Componente* Ações Inclusivas Metodologia

Dependências

Projeto Integrador 0 66,7 66,7 Sim Sim

Linguagem de Programação 1 0 66,7 66,7 Sim Sim

Programação Estruturada 0 66,7 66,7 sim Sim

Carga horária total a ser 
integralizada:

Carga horária(CH)a ser 
realizada remotamente:

Carga horária a ser ofertada 
presencialmente:

Carga Horária 
anteriormente 

realizada 
presencialmente 

(em horas)

Carga 
Horária a ser 

realizada 
remotamente 

(em horas)

Carga Horária 
Total

Houve 
substituições 
das atividades 
presenciais por 

TICs?

A unidade 
aderiu a 

alteração do 
calendário de 

férias?

- Disponibilizar 
material impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 
alunos de acordo 
com a chamada 
pública realizada 

pelo Câmpus;

Trabalho Discente 
Efetivo: Vídeo aula 

(Moodle), Plantão de 
dúvidas no Teams e 
Exercícios (Moodle).

- Disponibilizar 
material impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 
alunos de acordo 
com a chamada 
pública realizada 

pelo Câmpus;

Aulas teóricas 
assíncronas (arquivo 
ou link no Moodle), 

comunicação síncrona 
(Microsoft Teams) no 

horário de aula, 
atividades avaliatórias 

via Forms e/ou 
demais plataformas e 

meios.

- Disponibilizar 
material impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 
alunos de acordo 
com a chamada 
pública realizada 

pelo Câmpus;

Aulas assíncronas via 
video no youtube, com 

link no Moodle; 
Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no 

horário da aula.



Engenharia de Software 2 0 66,7 66,7 Sim Sim

- Disponibilizar 
material impresso; - 

Disponibilizar 
Computadores aos 
alunos de acordo 
com a chamada 
pública realizada 

pelo Câmpus;

Aulas assíncronas via 
video no youtube, com 

link no Moodle; 
Dúvidas síncronas via 
Microsoft Teams, no 

horário da aula.
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