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PLANOS DE TRABALHO PARA O ENSINO REMOTO

Com a publicação da Portaria MEC nº 544/2020, que indica a manutenção das atividades de ensino de forma remota, em todo o
país, até 31 de dezembro de 2020, e a permanência do cenário de ascendência da curva da Covid 19, a instituição se deparou com a necessidade
de retomada das atividades letivas no formato de ensino remoto. A partir de longo processo de pesquisa junto à comunidade acadêmica e
formação tanto para servidores, quanto para estudantes, o IFFar retomou suas atividades letivas no dia 03 de agosto, com base no calendário
acadêmico aprovado pelo CONSUP, conforme a Resolução CONSUP nº 39, de 24 de julho de 2020.
No planejamento para a substituição das práticas presenciais para atividades em meios digitais, os cursos desenvolveram Plano de
Trabalho específico para os componentes curriculares que envolvem práticas, conforme orientação da Portaria MEC nº 544/2020. Com vistas
na publicização dessas informações, constam a seguir o(s) plano(s) de trabalho dos componentes curriculares que envolvem práticas, os quais
foram elaborados para o período de desenvolvimento de forma remota do calendário letivo.
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PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL
(em atendimento à Portaria MEC nº 544/2020)
CURSO:TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO
CAMPUS:SÃO BORJA
SEMESTRE/ANO: 01 /2020

Esta disciplina/componente é?

Esta(e) disciplina/semestre será finalizada(o) em formato remoto?

(

) PRÁTICA

( X ) SIM

(

) TEÓRICA

(

) NÃO

( X ) PARTE TEÓRICA E PARTE PRÁTICA
Disciplina: INFORMÁTICA INSTRUMENTAL
Docente Responsável: RAFAEL OGAYAR GOMES / FERNANDA DE MAGALHÃES TRINDADE
CH Presencial (até 16/03/20):
04 horas/aula
Ementa (mesma para o SIGAA):

CH Ensino Remoto (de 17/03 a 14/05/20):
18 horas/aula

CH Ensino Remoto – parte II (de 03/08 a
25/09/20): 14 horas/aula

CH Total: 36 horas/aula

Conceitos básicos sobre computação. Sistema operacional e componentes do computador. Utilização de aplicativos de escritório: editor de texto, planilhas e apresentações.
Navegação na internet. Ferramentas para criação de sites e gerenciadores de conteúdo - CMS. Utilização de softwares específicos para área de turismo.
Conhecimentos/conteúdos teóricos a serem trabalhados no Ensino Remoto – parte II (de 03/08/20 a 25/09/20):
- Google Drive Planilha
- Google Drive Apresentação
- Sistema WIX (Criação de Sites)
- Software Desbravador
Metodologia adotada para o Ensino Remoto:
Síncrona: encontros via Google Meet;
Assíncrona: textos, aulas gravadas, áudios, imagens.
Avaliação adotada para o Ensino Remoto:
A avaliação será realizada pela participação, entrega das atividades dentro do prazo estipulado e pelo aproveitamento nas atividades realizadas.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Em caso de reprovação por nota, o exame da disciplina será feito de forma:
( X ) remota, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis.
( . ) presencial, quando for possível, deixando a disciplina em aberto no SIGAA até a realização do exame.
*Acessibilidade adotada para o Ensino Remoto:
Serão disponibilizados materiais impressos para os alunos que não tem acesso; além do SIGAA, o material será enviado por e-mail; os encontros síncronos serão
gravados para quem não puder participar; será disponibilizado horário para atendimento individualizado para os estudantes. Para a aluna surda, contaremos com o auxílio
da intérprete e materiais serão ajustados. Para os alunos sem acesso, a Assistência Estudantil está disponibilizando alguns computadores para empréstimo e, ainda,
auxílio digital para a instalação de rede de internet.
**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados de forma remota:
Software Google Drive (planilha e apresentação), Sistema WIX (criação de sites), Desbravador, software específico da área hoteleira.
**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados no retorno das atividades presenciais:
Será proposto um projeto de ensino para trabalhar a parte prática do software Desbravador, um software pago, instalado nos computadores do IFFar, campus SB.
**Equivalência adotada para o Ensino Remoto:
Visão geral e prática do software web google drive sem necessidade de instalação (Online).
Criação e gerenciamento de sites focado em turismo utilizando o sistema WIX sem necessidade de instalação (Online).
Criação de um site utilizando arquivos de imagens, planilhas e texto incluindo apresentação com ferramentas utilizadas na disciplina.
O software Desbravador, específico da área hoteleira, será ministrado de forma teórica, com o auxílio de textos, vídeos e imagens que auxiliem no processo de
aprendizagem.

* indicar os equipamentos/instrumentos necessários para que o estudante possa realizar a atividade de forma remota e, ainda, no caso de AEE, indicar a necessidade de
atividade diferenciada.
** apenas para os componentes curriculares práticos ou com CH prática, registrar os conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados e, na parte da equivalência
adotada para o Ensino Remoto, de que forma a abordagem prática da disciplina será substituída por atividades remotas, com as devidas justificativas, conforme previsto na
Portaria MEC nº 544/2020, Art. 1º, § 4º.
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PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL
(em atendimento à Portaria MEC nº 544/2020)
CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO
CAMPUS: SÃO BORJA
SEMESTRE/ANO: 05 /2020

Esta disciplina/componente é?

Esta(e) disciplina/semestre será finalizada(o) em formato remoto?

( ) PRÁTICA
( ) TEÓRICA
( X ) PARTE TEÓRICA E PARTE PRÁTICA

( X ) SIM
( ) NÃO

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II
Docente Responsável: Eliane Martins Coelho
CH Presencial (até 16/03/20):
12 h/a

CH Ensino Remoto (de 17/03 a 14/05/20):
34 h/a

CH Ensino Remoto – parte II (de 03/08 a
25/09/20):
26 h/a

CH Total:
72 h/a

Ementa (mesma para o SIGAA):
Elaboração e desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Formatação e aplicação das normas da ABNT. Preparação e defesa do trabalho de conclusão de curso.

Conhecimentos/conteúdos teóricos a serem trabalhados no Ensino Remoto – parte II (de 03/08/20 a 25/09/20):
O TCC do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo é vinculado a atividade prática de Estágio Curricular, na modalidade de Projeto de Intervenção.
Devido a impossibilidade de realização das atividades práticas durante o ano de 2020, foi definida a alteração do TCC para o formato de Artigo Científico, originado de
pesquisa teórica sobre tema definido pelo aluno, auxiliado por professora(a) orientador(a) e professora da disciplina de TCC. A definição da alteração do TCC foi discutida
e decidida em reunião com o NDE e Colegiado do Curso.
As bancas de avaliação serão organizadas de forma remota.
Diante disso, a ementa prevista para o TCC será cumprida em sua totalidade no formato remoto.
Metodologia adotada para o Ensino Remoto:
- Um encontro a cada 15 dias via Google Meet;
- Vídeo aulas disponibilizadas para acesso durante todo o período de atividades remotas;
- Material escrito, com os conteúdos trabalhados nas vídeo aulas, disponibilizados para acesso durante todo o período de atividades remotas;
- Indicação de sites e materiais complementares para acesso a qualquer momento/horário;
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- Contato regular via e-mail com os professores orientadores;
- Bancas de avaliação, que ocorrerão na última semana de aula do semestre, de forma virtual.
Os Materiais serão disponibilizados na plataforma Sigaa na primeira semana de aula, ficando disponíveis para acesso durante todo o período remoto, enquanto os encontros
via Google Meet servirão como espaço para avisos gerais, explicações teóricas principais e momento para sanar as dúvidas dos alunos, com previsão de duração de 1 hora
cada encontro, com horário de início previsto para às 19h30min, considerando o horário tradicional de aula do curso.
Avaliação adotada para o Ensino Remoto:
O TCC terá uma avaliação realizada por uma banca avaliadora composta por 3 integrantes: o/a professor(a) orientador(a) e 2 professores convidados, que serão definidos
pelo(a) professor(a) orientador(a) em conjunto com o/a aluno(a), sendo a decisão final dos componentes da banca do/da professor(a) orientador(a).
As bancas de avaliação ocorrerão de forma remota, verificando a maneira mais adequada e tranquila de acesso do/da aluno(a) para o momento de avaliação. Haverá uma
sugestão de padronização de tempo e forma de apresentação, mas cada caso será analisado de forma individual, considerando as condições de acesso de cada aluno,
porém, sempre com uma banca para auxiliar em decisões e análise dos trabalhos.

Em caso de reprovação por nota, o exame da disciplina será feito de forma:
( X ) remota, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis.
( . ) presencial, quando for possível, deixando a disciplina em aberto no SIGAA até a realização do exame.
*Acessibilidade adotada para o Ensino Remoto:
Todas as atividades realizadas e propostas poderão ser desenvolvidas através do acesso a internet, com a utilização de celular, tablet, notebook ou computadores de
mesa. Os vídeos serão disponibilizados via link de acesso ao You Tube e os materiais escritos em PDF.
Serão indicados sites de materiais acadêmicos de pesquisa, adequados para o bom desenvolvimento dos artigos.
Não há alunos com necessidades especiais de aprendizagem nesta turma, dispensando a elaboração de materiais adaptados.

**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados de forma remota:
A prática profissional de estágio será substituída por uma pesquisa sobre a área de trabalho pretendida pelo(a) acadêmico(a).

**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados no retorno das atividades presenciais:
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**Equivalência adotada para o Ensino Remoto:
A busca de informações sobre os processos de trabalho e atividades na área do turismo, nos diferentes ambientes de trabalho, através de pesquisa estruturada com
problema, objetivos e justificativa, servirão de conhecimento teórico aprofundado, identificando diferentes características nas ações da área profissional desejada.
Destacando que atualmente, pela situação da pandemia do Covid-19, o turismo é uma das áreas econômicas mais afetadas, e está buscando se reinventar e adaptar seus
negócios e estabelecimentos para conquista de clientes futuros, valorizando, especialmente, o turismo doméstico/interno. Portanto, pesquisas com forte embasamento
teórico poderão ajudar a impulsionar, novamente, o turismo.

* indicar os equipamentos/instrumentos necessários para que o estudante possa realizar a atividade de forma remota e, ainda, no caso de AEE, indicar a necessidade de
atividade diferenciada.
** apenas para os componentes curriculares práticos ou com CH prática, registrar os conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados e, na parte da equivalência
adotada para o Ensino Remoto, de que forma a abordagem prática da disciplina será substituída por atividades remotas, com as devidas justificativas, conforme previsto na
Portaria MEC nº 544/2020, Art. 1º, § 4º.
CRONOGRAMA DAS AULAS E AVALIAÇÃO:
DATA
05/08/2020
(Meet)
06/08/2020
(Meet)
19/08/2020
(Meet)
20/08/2020

ATIVIDADE
- Apresentação do formato atual de TCC (artigo).
- Tipos de pesquisa (metodologia científica).
- Oficina de escrita e interpretação com a Profª Bianca Legramante.

16/09/2020
(Meet)
17/09/2020
(Meet)
22 à 25 de setembro

- Revisão das Normas da ABNT.
- Dúvidas gerais.
- Desenvolvimento do artigo.
- Profª Eliane disponível para dúvidas.
- Desenvolvimento do artigo e atendimento para dúvidas.
- Período de realização de convite aos professores para participação na banca
de avaliação do TCC.
- Desenvolvimento do artigo.
- Profª Eliane disponível para dúvidas.
- Informação e confirmação dos nomes dos professores participantes da banca
de TCC
- Entrega da versão final do TCC (via Sigaa).
- Dicas de apresentação do TCC: elaboração de material e apresentação online.
Bancas de avaliação do TCC.

30/09/2020

Entrega da versão final do TCC. Arquivo em PDF via Sigaa.

09/09/2020
(Meet)
10/09/2020

