
Nro Conceito Formato Tabela de Recursos Exemplo de Disciplinas Observações

Aulas Teóricas Síncronas transmitidas via Microsoft Teams 

aos alunos matriculados na disciplina

Microsoft Teams  (Aulas 

Síncronas) 

Plantões de dúvidas periódicos e presenciais na Unidade Sala de Aula

Aulas Práticas Virtualizadas realizadas de forma síncrona e 
Microsoft Teams  (Aulas 

ROTEIRO PEDAGÓGICO PARA AULAS

SUGESTÕES DE ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS ÀS DISCIPLINAS DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA
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Aula Teórica Síncrona online 

com Plantões de Dúvidas 

Presenciais

Exemplos: Matemática; Estatística; 

Cálculo; Lingua Estrangeira; Língua 

Portuguesa; Metodologia da 

Pesquisa Científica e Tecnológica; 

dentre outras.

Aplicável a Disciplinas que 

possuem carga horária teórica 

(total ou predominantemente)

Por ocasião do Retorno das Atividades Presenciais nas Faculdades de Tecnologia, algumas dinâmicas e sugestões de atividades didáticas são sugeridas, podendo serem acatadas ou 

não pelas Unidades. Adaptações e variações das atividades aqui sugeridas poderão acontecer, ajustando-se às leis, aos protocolos de saúde, às realidades locais das Escolas e aos 

recursos humanos e técnicos disponíveis. 

Aulas Práticas Virtualizadas realizadas de forma síncrona e 

transmitidas via Microsoft Teams aos alunos matriculados 

na disciplina

Microsoft Teams  (Aulas 

Síncronas)

Orientações e/ou plantões de dúvidas periódicos e 

presenciais na Unidade

Laboratórios e outros 

Ambientes previstos para as 

Atividades Práticas 

A demonstração prática virtualizada e feita pelo docente 

resultará em algum tipo de atividade/tarefa a ser 

desenvolvida remotamente pelos alunos. As orientações e 

dúvidas acontecerão na Unidade, de forma presencial. 

Sala de Aula
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Aulas Teóricas com Rodízio 

Presencial de Alunos para 

Orientação de Trabalhos

Aulas Presenciais em Sala de Aula com o Rodízio de Alunos 

para orientação de atividades a serem desenvolvidas pelos 

estudantes de forma autônoma

Sala de Aula

Exemplos: Projetos Integradores, 

Projetos Interdisciplinares, Trabalho 

de Graduação I e II, AACC - 

Atividades Acadêmicas Científicas e 

Culturais.

Aplicável a disciplinas com  AAP 

- Atividades Autônomas de 

Projetos, Disciplinas reservadas 

às orientações de TCC

Microft Teams (Aulas Síncronas)
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Aula Prática Virtualizada e 

Síncrona com Orientações 

e/ou Plantões de Dúvidas 

Presenciais

Exemplos: Laboratório de XXXXX; 

Processos Químicos; Laboratório de 

Química Geral; Laboratório de 

Química Analítica; Laboratório de 

Processos Químicos; Práticas de 

XXXXX; 

Aplicável a Disciplinas que 

possuem Atividades Práticas 

em sua Carga Didática 

Semestral mas cuja 

infraestrutura não seja 

adequada ao retorno em face 

aos protocolos sanitários em 

vigor

Disciplinas com Aulas Teóricas 

cujo ambiente didático 

destinado à execução das aulas 4

Aulas Teóricas Virtualizadas 

com Rodízio Presencial de 

Aulas Presenciais Virtualizadas em Sala de Aula, 

transmitidas via Microsoft Teams ,  com o Rodízio 

Presencial de Alunos, respeitando os ambientes 

Exemplos: Estatística; Matemáticas; 

Cálculos; Linguas Estrangeiras; 

Língua Portuguesa; Metodologia da 

Sala de Aula não comporte todos os alunos 

matriculados na disciplina.

Alunos
Presencial de Alunos, respeitando os ambientes 

disponíveis e protocolos sanitários em vigor.
Pesquisa Científica e Tecnológica; 

dentre outras.
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Aulas Presenciais Virtualizadas em Laboratórios e/ou 

Ambientes adequados para a Realização de Atividades 

Práticas

Microft Teams (Aulas Síncronas)

Transmição das aulas via Microsoft Teams ,  com o Rodízio 

Presencial de Alunos, respeitando os ambientes 

disponíveis e protocolos sanitários em vigor.

Laboratórios e outros 

Ambientes previstos para as 

Atividades Práticas

A Unidade Realizará a Divisão de Turmas respeitando os 

Protocolos Sanitários em Vigor e também sua capacidade 

de atendimento às Atividades Práticas. 

Laboratórios e outros 

Ambientes previstos para as 

Atividades Práticas

No horário previsto para a realização das atividades 

práticas, uma parte da turma usa o laboratório A para a 

prática e, simultaneamente, outra parte da turma usa o 

laboratório B para a realização da mesma prática.

Dois ou mais professores para a 

realização da atividade prática e 

possibilidade do uso de 

Auxiliares Docentes

A Unidade Realizará a Divisão de Turmas respeitando os 

Protocolos Sanitários em Vigor e também sua capacidade 

Laboratórios e outros 

Ambientes previstos para as 

Disciplinas que possuem 

Atividades Práticas em sua 

Carga Didática Semestral mas 

cuja infraestrutura não seja 

adequada ao retorno presencial 

total de todos os alunos da 

turma, em face aos protocolos 

sanitários em vigor

Disciplinas que possuem 

Atividades Práticas em sua 

Carga Didática Semestral mas 

cuja infraestrutura não seja 

adequada ao retorno presencial 

total de todos os alunos da 

turma, em face aos protocolos 

sanitários em vigor.
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Aulas Práticas Virtualizadas 

com Revezamento de Alunos 

nos Ambientes das 

Atividades Práticas

Exemplos: Laboratório de XXXXX; 

Processos Químicos; Laboratório de 

Química Geral; Laboratório de 

Química Analítica; Laboratório de 

Processos Químicos; Práticas de 

XXXXX; 
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Aulas Prática Presencial com 

Divisão de Turmas de Alunos

Exemplos: Laboratório de XXXXX; 

Processos Químicos; Laboratório de 

Química Geral; Laboratório de 

Química Analítica; Laboratório de 

Processos Químicos; Práticas de 

XXXXX; 

Protocolos Sanitários em Vigor e também sua capacidade 

de atendimento às Atividades Práticas

Ambientes previstos para as 

Atividades Práticas. 

No horário previsto para a realização das atividades 

práticas, uma parte da turma usa o laboratório A para a 

prática e, simultaneamente, outra parte da turma usa o 

laboratório B para o acompanhamento da prática de 

forma virtualizada, utilizando o Microsoft Teams .

Sala de aula ou Laboratórios de 

informática

Poderá haver inversões regulares das turmas A e B (Numa 

semana a turma A utiliza o laboratório A e na outra 

semana o Laboratório B, na turma B ocorrerá o inverso)

Dois ou mais professores para a 

realização da atividade prática, 

bem como o uso de Auxiliares 

Docentes
A Unidade Realizará a Divisão de Turmas respeitando os 

Protocolos Sanitários em Vigor e também sua capacidade 

de atendimento às Atividades Práticas

Laboratórios e outros 

Ambientes previstos para as 

Atividades Práticas
No horário previsto para a realização das atividades 

práticas, uma parte da turma usa o laboratório A para a 

prática e, simultaneamente, outra parte da turma assiste 

uma aula teórica sobre conteúdos associados à mesma 

disciplina

Sala de aula. 

 Em um segundo momento, tal situação se inverte, ou seja, 
Poderá existir dois ou mais 

professores para a realização da 

Disciplinas que possuem 

Atividades Práticas em sua 

Carga Didática Semestral mas 

cuja infraestrutura não seja 

adequada ao retorno presencial 

total de todos os alunos da 

turma, em face aos protocolos 

sanitários em vigor.

Disciplinas que possuem 

Atividades Práticas e Teóricas 

em sua Carga Didática 

Semestral mas cuja 

infraestrutura não seja 

adequada ao retorno presencial 

total de todos os alunos da 

turma, em face aos protocolos 
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Aulas Práticas e Teóricas 

Presenciais e Simultâneas 

com Divisão de Turmas de 

Alunos

Exemplos: Laboratório de XXXXX; 

Práticas de XXXXX; 

7

Aulas Práticas Presenciais 

com Divisão de Turmas de 

Alunos para Atividades 

Presenciais e Virtualizadas

Exemplos: Laboratório de XXXXX; 

Processos Químicos; Laboratório de 

Química Geral; Laboratório de 

Química Analítica; Laboratório de 

Processos Químicos; Práticas de 

XXXXX; 

a turma do laboratório assiste a aula teórica e da aula 

teórica faz o experimento

professores para a realização da 

atividade prática, bem como o 

uso de Auxiliares Docentes.

turma, em face aos protocolos 

sanitários em vigor. 



Nro Conceito Formato Tabela de Recursos Exemplo de Disciplinas Observações

A Unidade Realizará a Divisão de Turmas respeitando os 

Protocolos Sanitários em Vigor e também sua capacidade 

de atendimento às Atividades Práticas. 

Laboratórios e outros 

Ambientes previstos para as 

Atividades Práticas

No horário previsto para a realização das atividades 

práticas, uma parte da turma usa o laboratório A para a 

prática e, simultaneamente, outra parte da turma está 

realizando orientações presenciais sobre o 

desenvolvimento de alguma atividade ou trabalho previsto 

na componente curricular.

Sala de aula. 

 Em um segundo momento, ocorre a inversão da atividade.

Poderá existir dois ou mais 

professores para a realização da 

atividade prática, bem como o 

uso de Auxiliares Docentes.

A Unidade Realizará a Divisão de Turmas respeitando os 

Protocolos Sanitários em Vigor e também sua capacidade Salas de Aula. 

Disciplinas que possuem 

Atividades Práticas e Teóricas 

em sua Carga Didática 

Semestral mas cuja 

infraestrutura não seja 

adequada ao retorno presencial 

total de todos os alunos da 

turma, em face aos protocolos 

sanitários em vigor. 

Disciplinas que possuem 
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Aulas Práticas e Orientações 

Presenciais e Simultâneas 

com Divisão de Turmas de 

Alunos

Exemplos: Laboratório de XXXXX; 

Práticas de XXXXX; 

de atendimento aos ambientes didáticos. 

No horário previsto para a realização das atividades, uma 

parte da turma assiste aula presencial da Disciplina A e 

outra parte da Disciplina B, também de forma presencial. 

Em um segundo momento, tal situação se inverte.

A Unidade Realizará a Divisão de Turmas respeitando os 

Protocolos Sanitários em Vigor e também sua capacidade 

de atendimento aos ambientes didáticos. 

Salas de Aula 

No horário previsto para a realização das atividades, uma 

parte da turma assiste aula presencial da Disciplina A e 

outra parte da Disciplina B, também de forma presencial. 

Laboratórios ou outros 

ambientes de atividades 

práticas.

Em um segundo momento, tal situação se inverte.

 Poderá existir dois ou mais 

professores para a realização 

das atividades presenciais, bem 

Disciplinas que possuem 

Atividades Teóricas em sua 

Carga Didática Semestral mas 

cuja infraestrutura não seja 

adequada ao retorno presencial 

total de todos os alunos da 

turma, em face aos protocolos 

sanitários em vigor.

Disciplinas que possuem 

Atividades Teóricas em sua 

Carga Didática Semestral e 

outras Disciplinas com 

Atividades Práticas mas que 

ambas, dada a infraestrutura 

disponível não seja possível o 

retorno presencial total de 

todos os alunos da turma, em 

face aos protocolos sanitários 
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Divisão de Turmas com 

Alternância de Disciplinas 

Presenciais

Exemplos: Estatística; Matemáticas; 

Cálculos; Linguas Estrangeiras; 

Língua Portuguesa; Metodologia da 

Pesquisa Científica e Tecnológica; 

dentre outras; 

Poderá existir dois ou mais 

professores para a realização da 

atividade presencial, bem como 

o uso de Auxiliares Docentes.
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Divisão de Turmas com 

Alternância de Disciplinas 

Teóricas e Práticas 

Presenciais

Exemplos: Estatística + Laboratório 

de Banco de Dados; Matemáticas + 

Laboratório de Rede de 

Computadores; Cálculos + 

Laboratório de Análise Química; 

Linguas Estrangeiras + Laboratório 

de Processos Químicos; dentre 

outras; 

Em um segundo momento, tal situação se inverte. das atividades presenciais, bem 

como o uso de Auxiliares 

Docentes.

em vigor.
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A Unidade Realizará a Divisão de Turmas respeitando os 

Protocolos Sanitários em Vigor e também sua capacidade 

de atendimento aos ambientes didáticos. 

Laboratórios e outros 

Ambientes previstos para as 

Atividades Práticas.
No horário previsto para a realização das atividades, uma 

parte da turma assiste aula presencial da Disciplina Prática 

A e outra parte da Disciplina Prática B, também de forma 

presencial.

 Em um segundo momento, tal situação se inverte.

Disciplinas que possuem 

Atividades Práticas em sua 

Carga Didática Semestral mas 

cuja infraestrutura não seja 

adequada ao retorno presencial 

total de todos os alunos da 

turma, em face aos protocolos 

sanitários em vigor. 
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Divisão de Turmas com 

Alternância de Disciplinas 

Práticas Presenciais

 Exemplos: Laboratório de XXXXX + 

Práticas de XXXX; Processos 

Químicos + Laboratório de Química 

Geral; Laboratório de Química 

Analítica + Laboratório de 

Informática; Laboratório de 

Processos Químicos + Laboratório 

de Microbiologia; dentre outras.

 Poderá existir dois ou mais 

professores para a realização da 

atividade prática, bem como o 

uso de Auxiliares Docentes.
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A Unidade realiza previamente um cadastro dos alunos 

que apresentam carência de recursos de informática, 

estando impossibilitados de acompanhar as aulas 

virtualizadas. 

Laboratórios de Informática

Em seguida, a Unidade realiza o levantamento dos 

recursos de informática (computadores, notebooks, 

tablets, etc) existentes na Unidade e disponíveis ao uso. 

Biblioteca (se houver recursos 

de informática disponíveis)

A Unidade realiza um rodízio de alunos que poderão vir a 

Unidade utilizar esses recursos para assistir as aulas, 

realizar suas tarefas, enviar arquivos e demais atividades 

previstas em seu curso. 

SUGESTÕES DE DINÂMICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NÃO ASSOCIADAS A UMA DADA DISCIPLINA DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Em um mesmo ambiente 

didático, poderão existir alunos 

de distintos cursos ou de 

semestres letivos diferentes ou 

mesmo matriculados em 

disciplinas não comuns entre si. 

Tais estudantes estão dividindo 

tão somente o ambiente de 

acesso à ferramenta de 

comunicação online (Microsoft 

Teams )
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Recursos de Informática da 

Unidades disponibilizados a 

Alunos que apresentam 

insuficiência em tais 

Recursos

Não está associada a uma disciplina 

específica, mas sim à necessidade 

dos alunos de acompanhar as 

atividades do curso de forma 

virtualizada.

Ambientes com infraestrutura 

de informática disponível ao previstas em seu curso. 

Os protocolos sanitários em vigor deverão ser respeitados 

e adaptados à infraestrutura disponível na Unidade.

A Unidade realiza previamente um cadastro dos espaços 

físicos disponíveis ao uso dos discentes para a realização 

de atividades inerentes ao curso ao qual esteja 

matriculado. 

Laboratórios de Informática

Os alunos poderão usufruir presencialmente desses 

espaços para a realização de trabalhos, pesquisa em 

grupo, atividades que necessitam de reuniões entre duas 

ou mais pessoas, estudos em grupo, etc. 

Biblioteca

No horário e data agendados, tais ambientes estarão 

disponíveis aos alunos cadastrados.
Sala de Aulas

Os protocolos sanitários em vigor deverão ser respeitados 

e adaptados à infraestrutura disponível na Unidade.

Sala de Estudos e outros 

ambientes similares que 

permitam o estudo em grupo 

sem violar os protocolos 

sanitários em vigor.

Teams )

Um determinado ambiente 

didático poderá abrigar um ou 

mais grupos em um mesmo 

horário, respeitando os 

protocolos sanitários em vigor. 

Os grupos poderão ser de 

cursos distintos, semestres 

diferentes ou mesmo 

realizando tarefas distintos 

entre si. Nesse caso, os alunos 

estão compartihando o espaço 

físico e não de uma atividade 

específica.
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Estudos em Grupo 

Presenciais em Ambientes 

Didáticos disponíveis na 

Unidade

Não está associada a uma disciplina 

específica, mas sim à necessidade 

dos alunos de desenvolver as 

atividades do curso de forma 

coletiva (em grupos).

de informática disponível ao 

uso dos discentes.

sanitários em vigor.
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As monitorias em disciplinas poderão acontecer de forma 

presencial e simultaneamente virtualizada. 
Laboratórios de Informática

Nos dias e horários para a realização de tais atividades, os 

alunos optarão por assistir a monitoria de forma 

virtualizada ou presencial, em sala de aula. 

 Biblioteca

 Sala de Aulas

Sala de Estudos e ambientes 

similares que permitam a 

realização da monitoria sem 

violar os protocolos sanitários 

em vigor
A Unidade realiza um estudo sobre aulas teóricas ou 

práticas demonstrativas que possam ocorrer em um 

anfiteatro ou local onde exista a possibilidade de 

realização de atividades didático-pedagógicas e que 

apresentem grande área disponível. 

Anfiteatro

A Unidade faz uma escala de uso de tais ambientes e 

convida os alunos a participarem de tais atividades de 

 Quadras Poliesportivas 

Transformadas em ambiente 

As monitorias poderão 

acontecer em distintos 

ambientes em um mesmo dia e 

horário como podem ser 

ofertados em dias distintos. 

Tudo dependerá das condições 

de infraestrutura e de recursos 

humanos disponíveis na 

Unidade.

Outras opções, a cargo e 

escolha da unidade poderá 

ocorrer, desde que respeitem 

os protocolos sanitários em 

vigor e a infraestrutura 
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Uso de Anfiteatro e outros 

ambientes de grandes áreas 

disponíveis

A princípio poderá ser utilizada por 

uma disciplina teórica específica, 

que possua um número muito 

grande de alunos matriculadas 

(turmas de 1, 2 ou 3 ciclos). Poderá 

também contemplar um rodízio de 

disciplinas, mesclando nessas aulas 
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Monitorias Presenciais e 

Sincronas

Não está associada a uma disciplina 

específica, mas sim à necessidade 

dos alunos de tirar suas dúvidas de 

forma presencial ou, à sua escolha, 

à distância (virtualizada).

O limite dos alunos que possam assistir presencialmente 

às aulas deverão ser pautados nos ambientes a serem 

escolhidos para a realização da monitoria, bem como nos 

protocolos sanitários em vigor.

forma presencial didático

Os protocolos sanitários em vigor deverão ser respeitados 

e adaptados à infraestrutura disponível na Unidade

Ambientes didáticos com 

grandes áreas disponíveis

A Unidade realiza um levantamento dos professores que 

não estejam em grupo de risco e que desejam voltar a dar 

aulas presenciais. 

Salas de Aulas

Mediante a infraestrutura, ambientes didáticos e 

protocolos sanitários em vigor, poderá haver um rodízio 

desses ambientes didáticos ofertados a tais professores 

para o desenvolvimento das aulas presenciais. 

 Laboratórios

Algumas dessas aulas poderá ocorrer de forma síncrona e 

virtual enquanto que outras de forma presencial

Ambientes Didáticos em geral 

que se possam ministrar aulas 

de uma determinada disciplina

vigor e a infraestrutura 

disponível.

A quantidade de disciplinas 

ofertadas poderá variar de 

curso para curso, dia da 

semana, horário, e de semana 

para semana, conforme as 

necessidades das disciplinas e 

disponbilidade dos professores.

disciplinas, mesclando nessas aulas 

presenciais e virtualizadas (uma 

semana presencial e outra 

virtualizada, como exemplo). 
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Rodízio de Professores que 

não estejam em Grupo de 

Risco

A ação não está necessariamente 

ligada a uma disciplina específica, 

mas dar ênfase presencial a 

assuntos que considerem 

importante o contato presencial 

com os alunos, virtualizando aulas 

que considerem que não existam tal 

importância. 


