
Anexo II - Plano de Atividades  

Técnico em Mecânica/Câmpus Votuporanga      Turma: 2º Módulo de Mecânica 

Carga horária a ser integralizada: 380 aulas 

Carga horária (CH) a ser realizada remotamente: 322 aulas        

Carga horária a ser ofertada presencialmente: 58 aulas 

Componente Ações 

Inclusivas 

Carga 

Horária 

(aulas) 

Houve 

substituição 

das atividades 

presenciais 

por TICs 

Metodologia A unidade 

aderiu a 

alteração de 

calendário 

de Férias 

Eletricidade Materiais 

impressos 

disponibilizados 

para retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

 

Presencial: 0 

Não 

presencial: 

38 

Sim As aulas, orientações e esclarecimentos 

de dúvidas serão realizadas por meio da 

plataforma do Teams. Os materiais de 

aulas para auxiliar o aluno ao longo da 

disciplina serão anexados ao Moodle. 

Metodologia para avaliação: a avaliação 

teórica será aplicada por meio de 

atividades desenvolvidas ao longo da 

disciplina e apresentações de seminários. 

Sim 

Desenho 

Auxiliado Por 

Computador 

Materiais 

impressos 

disponibilizados 

para retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 0  

Não 

presencial: 

76 

Sim Metodologia: materiais de aulas enviados 

pelo Moodle. Aulas, orientações e 

esclarecimento de dúvidas através do 

Teams. Instalação do AutoCAD 

acadêmico pelos alunos para execução de 

atividades práticas. 

Metodologia para avaliação: avaliação 

teórica através do Moodle a avaliação 

prática através de exercícios do 

AutoCAD. 

Sim 

Fabricação 

Mecânica I 

Materiais 

impressos 

disponibilizados 

para retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 

58 

Não 

presencial: 

56 

Sim 

Para o período não presencial serão 

disponibilizadas aulas gravadas pelo 

Moodle. Além disso, para os conteúdos 

com maior grau de complexidade, as 

aulas serão realizadas de forma síncrona 

pelo Microsoft Teams, porém gravadas 

para posterior disponibilização. Vídeos 

auxiliares, referentes aos processos de 

fabricação por usinagem, também serão 

disponibilizados para fins de 

representação e ilustração dos conceitos 

teóricos abordados nas aulas gravadas. 

Sim 

Higiene e 

Segurança no 

Trabalho 

Materiais 

impressos 

disponibilizados 

para retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 0 

Não 

presencial: 

38 

Sim Serão disponibilizados conteúdos e 

atividades pela plataforma Moodle, 

emails e aulas síncronas na plataforma 

Teams para demais conteúdos e plantão 

de dúvidas. 

Sim 

Mecânica 

Técnica 

Materiais 

impressos 

disponibilizados 

para retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 0 

Não 

presencial: 

38 

Sim Serão disponibilizados conteúdos e 

atividades pela plataforma Moodle, 

emails e aulas síncronas na plataforma 

Teams para demais conteúdos e plantão 

de dúvidas. 

Sim 

Ensaios 

Mecânicos e 

Tecnológicos 

Materiais 

impressos 

disponibilizados 

Presencial: 0 Sim Aulas e vídeos através da plataforma 

Teams, atividades e material didático 

através da plataforma Moodle.  

Sim 



para retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Não 

presencial: 

76 

 

Aulas de reforço e atendimento 

individualizado para os alunos com baixo 

rendimento através da plataforma Teams. 

 

Metodologia para avaliação: Avaliação 

teórica, através dos exercícios propostos 

e trabalho para apresentação em 

seminário. 

 

 

Técnico em Mecânica/Câmpus Votuporanga      Turma: 4º Módulo de Mecânica 

Carga horária a ser integralizada: 342 aulas 

Carga horária (CH) a ser realizada remotamente: 274 aulas 

Carga horária a ser ofertada presencialmente: 68 aulas 

Componente Ações 

Inclusivas 

Carga 

Horária 

(aulas) 

Houve 

substituição 

das atividades 

presenciais 

por TICs  

Metodologia A 

unidade 

aderiu a 

alteração 

de 

calendári

o de 

Férias 

Manufatura 

Assistida Por 

Computador II 

Materiais 

impressos 

disponibili

zados para 

retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 

10 

Não 

presencial: 

66 

Sim Para as aulas não presenciais serão 

disponibilizados conteúdos e atividades 

pela plataforma Moodle, emails e aulas 

síncronas na plataforma Teams para demais 

conteúdos e plantão de dúvidas. 

Para aulas práticas presenciais serão 

disponibilizadas atividades no Laboratório 

de Fabricação Mecânica cnc. 

Sim 

Projeto de 

Máquinas 

Materiais 

impressos 

disponibili

zados para 

retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 

20 

Não 

presencial: 

56 

Sim Para as aulas não presenciais serão 

disponibilizados conteúdos e atividades 

pela plataforma Moodle, emails e aulas 

síncronas na plataforma Teams para demais 

conteúdos e plantão de dúvidas. 

Para aulas práticas presenciais serão 

disponibilizadas atividades no Laboratório 

de Projetos. 

Sim 

Pneumática e 

Hidráulica II 

Materiais 

impressos 

disponibili

zados para 

retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 

38 

Não 

presencial: 

38 

Sim  Atividades presenciais a distância: as aulas, 

orientações e esclarecimentos de dúvidas 

serão realizadas por meio da plataforma do 

Teams. Os materiais de aulas serão 

anexados ao Moodle. As atividades práticas 

serão realizadas no laboratório de hidráulica 

e pneumática. Metodologia para avaliação: 

a avaliação teórica será aplicada por meio de 

atividades anexadas ao Moodle e a 

avaliação prática será realizada por meio de 

atividades práticas desenvolvidas em 

laboratório. 

Sim 

Máquinas Térmicas 

e Motores 

Materiais 

impressos 

disponibili

zados para 

retirar no 

Presencial: 0  

Não 

presencial: 

38 

Sim Aulas e vídeos através da plataforma Teams 

e atividades e material didático através da 

plataforma Moodle.  

 

Sim 



câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Aulas de reforço e atendimento 

individualizado para os alunos com baixo 

rendimento através da plataforma Teams. 

 

Metodologia para avaliação: avaliação 

teórica, através dos exercícios propostos e 

trabalho para apresentação de uma máquina 

térmica. 

Projeto Integrado Materiais 

impressos 

disponibili

zados para 

retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 0 

Não 

presencial: 

38 

Sim  As aulas, orientações e esclarecimentos de 

dúvidas serão realizadas por meio da 

plataforma do Teams. Os materiais de aulas 

para auxiliar o aluno ao longo da disciplina 

serão anexados ao Moodle. Metodologia 

para avaliação: a avaliação teórica será 

aplicada por meio de atividades 

desenvolvidas ao longo da disciplina e 

apresentações de seminários. 

Sim 

Gestão Empresarial 

e 

Empreendedorismo 

Materiais 

impressos 

disponibili

zados para 

retirar no 

câmpus ou 

enviar pelo 

correio 

Presencial: 0 

Não 

presencial: 

38 

Sim  As aulas, orientações e esclarecimentos de 

dúvidas serão realizadas por meio da 

plataforma do Teams. Os materiais de aulas 

para auxiliar o aluno ao longo da disciplina 

serão anexados ao Moodle. Metodologia 

para avaliação: a avaliação teórica será 

aplicada por meio de atividades 

desenvolvidas ao longo da disciplina e 

apresentações de seminários. 

Sim 
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