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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ Identificar necessidades do cliente.

➢ Identificar problemas técnicos.

➢ Propor alternativas para solução de problemas.

➢ Propor melhorias no processo de fabricação e produto.

➢ Resolver problemas técnicos.

➢ 1. Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade técnica no âmbito das atribuições respectivas.

➢ 2. Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e comercialização no âmbito das atribuições
respectivas.

➢ 3. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; elaboração de pareceres, laudos e atestados, no âmbito das
atribuições respectivas.

➢ 4. Exercícios do magistério, respeitada a legislação específica.

➢ 5. Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições respectivas.

➢ 6. Ensaios e pesquisas em geral, pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos.

➢ 7. Análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade.

➢ 8. Produção, tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos.

➢ O TÉCNICO EM QUÍMICA poderá exercer as atribuições de 5 até 9, abaixo elencadas. As atribuições 1 e 10 poderão ser
exercidas por esse profissional com as limitações da alínea do § 2º, do Artigo 20 da Lei nº 2800/56, da relação de atividades da
Resolução Normativa nº 36, de 25/04/1974.



➢ "Alínea c, do § 2º, do Artigo 20 da Lei nº 2800/56 – responsabilidade técnica, em virtude de necessidades locais e o critério do
Conselho Regional de Química da Jurisdição, de fábrica de pequena capacidade que se enquadre dentro da respectiva competência
e especialização.”

➢ 9. Operação e manutenção de equipamentos e instalações, execução de trabalhos técnicos.

➢ 10. Condução e controle de operações e processos industriais de trabalhos técnicos, reparos e manutenção.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ A – EXECUTAR ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS

➢ Definir metodologia de análise.

➢ Selecionar padrão de análise para calibração.

➢ Executar a calibração do equipamento para ensaio.

➢ Validar resultados obtidos em bancada ou analisadores em linha.

➢ B – EXECUTAR ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS

➢ Definir metodologia de análise.

➢ Selecionar, preparar e esterilizar meios de cultura.

➢ Executar análises microbiológicas.

➢ Validar os resultados obtidos.

➢ C – DESENVOLVER PRODUTOS

➢ Pesquisar novas tecnologias.

➢ Selecionar e testar insumos e matérias-primas.

➢ Elaborar formulações de produtos.

➢ Definir processo de produção.

➢ Adaptar processo de produção ao produto.

➢ Testar o produto acabado.

➢ Participar na definição da viabilidade da produção.

➢ Especificar aplicações do produto.

➢ Adequar produtos à necessidade do cliente.

➢ Definir material para embalagem do produto.

➢ Pesquisar e selecionar fornecedores de insumos e matérias-primas.

➢ D – GARANTIR A CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

➢ Aplicar método especifico de calibração.

➢ Definir o tipo de padrão para calibração.

➢ Selecionar prestadores de serviços de calibração.

➢ Efetuar calibração de equipamentos.

➢ Registrar dados de calibração.

➢ Aplicar normas e critérios de aceitação da calibração.

➢ Interpretar resultados em relação ao padrão.

➢ Verificar as condições de uso e calibração dos equipamentos.

➢ Solicitar manutenção e reparo nos equipamentos.

➢ Organizar cronograma de manutenção e calibração.

➢ Monitorar validade de calibração de equipamentos.

➢ E – SUPERVISIONAR PROCESSO DE PRODUÇÃO

➢ Definir equipes de trabalho.

➢ Coordenar equipes de trabalho.

➢ Organizar fluxo de produção.

➢ Elaborar cronograma de produção.

➢ Emitir ordem de serviço.

➢ Efetuar controles no processo produtivo.

➢ Monitorar parâmetros de poluição ambiental.

➢ Realizar avaliação de desempenho.



➢ Solicitar manutenção de máquinas e equipamentos.

➢ Garantir cumprimento de normas de segurança.

➢ F – REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS

➢ Levantar necessidades de treinamento.

➢ Elaborar programas de treinamento.

➢ Preparar material para treinamento.

➢ Ministrar treinamento.

➢ G – PLANEJAR TRABALHO DE APOIO DO LABORATÓRIO

➢ Programar as etapas de trabalho.

➢ Selecionar métodos de análise.

➢ Programar materiais, equipamentos e instrumentos.

➢ Utilizar equipamentos, instrumentos e acessórios.

➢ H – ORGANIZAR O TRABALHO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE

➢ Elaborar programa de descarte dos resíduos de acordo com a legislação vigente.

➢ Pesquisar métodos de recuperação, reciclagem e reaproveitamento de resíduos industriais.

➢ Otimizar métodos de tratamentos de resíduos industriais.

➢ Minimizar impactos ambientais indesejáveis.

➢ I – PARTICIPAR DO SISTEMA DE QUALIDADE DA EMPRESA

➢ Atualizar procedimentos internos, de análise, de ensaio, de processos de acordo com as normas vigentes.

➢ Participar e/ ou acompanhar auditoria interna e externa.

➢ Monitorar qualidade dos fornecedores.

➢ J – COLABORAR NO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE ANÁLISE

➢ Pesquisar normas e métodos de análise.

➢ Testar novas metodologias e procedimentos.

➢ Elaborar procedimentos e instruções de trabalho.

➢ Validar metodologia de análise.

➢ Implementar metodologias de análise.

➢ K – PARTICIPAR NA DEFINIÇÃO OU REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

➢ INDUSTRIAIS

➢ Elaborar leiaute.

➢ Especificar máquinas e equipamentos.

➢ Definir fluxo de produção.

➢ Acompanhar montagem e instalação de equipamentos.

➢ Testar máquinas e equipamentos.

➢ L – REALIZAR LICENCIAMENTOS E REGISTROS JUNTO AOS ORGÃOS OFICIAIS

➢ Requerer licença de funcionamento.

➢ Requerer registro do produto.

➢ Requerer autorização e/ ou licença de compra para produtos controlados.

➢ Elaborar mapas de consumo de produtos controlados.

➢ M – ELABORAR DOCUMENTAÇAO TÉCNICA

➢ Redigir relatórios de análises.

➢ Emitir laudos técnicos.

➢ Redigir procedimentos.

➢ Redigir relatório técnico para legalização de produtos.

➢ N – PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA

➢ Realizar visitas técnicas.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: MICROBIOLOGIA - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar bactérias e fungos. 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias e fungos. 1. Morfologia de bactérias e fungos: Tipos

2. Reconhecer a importância dos processos de controle
microbiológico de alimento, saúde, meio ambiente,
corrosão e outros.

2.2 Identificar os processos de controle de alimento e outros. 1. Morfologia de bactérias e fungos: reprodução

3. Identificar os processos de desinfecção em ambientes
específicos.

3.3 Acondicionar, identificar, guardar e conservar material
coletado

2. Importância: alimentos; saúde; meio ambiente,corrosão e
outros

4. Identificar os processos de esterilização de materiais e
meios de cultura.

4.4 Preparar e esterilizar materiais e meios de cultura 3. Processos de esterilização e desinfecção.

5. Selecionar métodos de coleta 5.5 Executar análises microbiológicas. 4. Meios de cultura: tipos (meios de enriquecimento, meios
seletivos, etc); preparação

6. Selecionar métodos de análise para os diferentes
microrganismos.

6.6 Diferenciar degradação natural e biológica 5. Técnicas de coleta e preservação de amostras

7. Identificar as aplicações práticas de microrganismos
específicos

7.7 Aplicar técnicas de controle de materiais microbiológico 6. Técnicas de análise: tubos múltiplos

6. Técnicas de análise: contagem

6. Técnicas de análise: pesquisa

7. Descarte de material microbiológico

8. Parte Experimental
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: MICROBIOLOGIA - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e
Mês

➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
Tipos

➢ Morfologia de bactérias e fungos. ➢ Resgate de conhecimentos prévios
sobre características gerais sobre micro-
organismo através de questionários por
meio de leitura de artigos

15/02 a 16/02

➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
reprodução

➢ Morfologia de bactérias e fungos. ➢ Resgate de conhecimentos prévios
sobre características gerais sobre micro-
organismo através de questionários por
meio de leitura de artigos.

19/02 a 23/02

➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
reprodução

➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • tipos;

➢ • reprodução

➢ Aula Teórica- Prática: Aula expositiva
acerca das vidrarias, equipamentos,
cuidados no laboratório de microbiologia.
Apresentação do laboratório de
microbiologia com exposição dos
equipamentos utilizados e elaboração de
relatório de aula prática.

26/02 a 02/03

➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
Tipos

➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • tipos;

➢ • reprodução

➢ Atividade sobre método científico e a
teoria de Pasteur

05/03 a 09/03

➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
reprodução

➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • tipos;

➢ • reprodução

➢ Aula Teórica: bacteriologia, citologia
bacteriana. (Metabolismo e Coloração)

➢ Fluxograma sobre identificação de
bactérias

12/03 a 16/03

➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
reprodução

➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • tipos;

➢ • reprodução

➢ Virologia

➢ Identificação de células e bactérias da
mucosa oral.

➢ Elaboração de questionário sobre a
prática experimental

➢ Orientações e pesquisas para
elaboração de workshop sobre doenças
sexualmente transmissíveis.

19/03 a 23/03



➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
Tipos

➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • reprodução

➢ • tipos;

➢ Virologia

➢ Aula Teórica:

➢ Correção conjunta do Fluxograma e
discussão

➢ Aula Prática: Técnica da coloração de
gram

➢ Elaboração de relatório

26/03 a 29/03

➢ 2.2 Identificar os processos de controle
de alimento e outros.

➢ 2. Importância: alimentos; saúde; meio
ambiente,corrosão e outros

➢ Presevação de amostras de alimentos ➢ Aula Teórica: Ensino em grupo sobre
características gerais e específicas dos
fungos.

02/04 a 13/04

➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
Tipos

➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • tipos;

➢ Aula teórica sobre reprodução
bacteriana e viral 16/04 a 20/04

➢ 2.2 Identificar os processos de controle
de alimento e outros.

➢ 2. Importância: alimentos; saúde; meio
ambiente,corrosão e outros

➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • tipos;

➢ • reprodução

➢ Virologia

➢ Presevação de amostras de alimentos

➢ Atividade avaliativa sobre o conteúdo

23/04 a 27/04

➢ 2.2 Identificar os processos de controle
de alimento e outros.

➢ 2. Importância: alimentos; saúde; meio
ambiente,corrosão e outros

➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • tipos;

➢ • reprodução

➢ Virologia

➢ Presevação de amostras de alimentos

➢ ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DA
SEMANA PAULO FREIRE

02/05 a 05/05

➢ 2.2 Identificar os processos de controle
de alimento e outros.

➢ 3. Processos de esterilização e
desinfecção.

➢ Esterilização por meio fatores físicos e
químicos

➢ Mecanismos de esterilização por
agentes físicos e químicos

07/05 a 18/05

➢ 1.1 Caracterizar os grupos de bactérias
e fungos.

➢ 2.2 Identificar os processos de controle
de alimento e outros.

➢ 3.3 Acondicionar, identificar, guardar e
conservar material coletado

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
Tipos

➢ 1. Morfologia de bactérias e fungos:
reprodução

➢ 2. Importância: alimentos; saúde; meio
ambiente,corrosão e outros

➢ 3. Processos de esterilização e
desinfecção.

➢ Bacteriologia Virologia, Esterilização
por meio de agentes físicos , químicos

➢ Correção da avaliação com
esclarecimento de dúvidas.

21/05 a 30/05

➢ 4.4 Preparar e esterilizar materiais e
meios de cultura

➢ 3. Processos de esterilização e
desinfecção.

➢ Bacteriologia Virologia, Esterilização
por meio de agentes físicos , químicos

➢ Elaboração de mapa conceitual sobre
os conceitos trabalhados

04/06 a 09/06

➢ 4.4 Preparar e esterilizar materiais e
meios de cultura

➢ 4. Meios de cultura: tipos (meios de
enriquecimento, meios seletivos, etc);
preparação

➢ Meio de Cultura ➢ Aula Teórica: Aula expositiva sobre
características gerais dos meios de cultura

➢ classificação e tipos: Vantagens e
desvantagens de cada meio

11/06 a 22/06



➢ 4.4 Preparar e esterilizar materiais e
meios de cultura

➢ 4. Meios de cultura: tipos (meios de
enriquecimento, meios seletivos, etc);
preparação

➢ Meio de Cultura ➢ Aula prática: Confecção de meio de
Cultura Caseiro

➢ Atividade avaliativa sobre o conteúdo
dado

25/06 a 29/06

➢ 4.4 Preparar e esterilizar materiais e
meios de cultura

➢ 4. Meios de cultura: tipos (meios de
enriquecimento, meios seletivos, etc);
preparação

➢ Meio de Cultura ➢ Aula prática: Confecção de meio de
Cultura Sintético e Coleta de bactérias e
fungos em superfícies de uso comum para
Semeadura em meio caseiro

02/07 a 06/07

➢ 4.4 Preparar e esterilizar materiais e
meios de cultura

➢ 4. Meios de cultura: tipos (meios de
enriquecimento, meios seletivos, etc);
preparação

➢ Meio de Cultura ➢ Análise de amostras realizadas
semana passada 10/07 a 10/07

➢ 4.4 Preparar e esterilizar materiais e
meios de cultura

➢ 5. Técnicas de coleta e preservação de
amostras

➢ Agentes físicos ➢ Análise de diferentes agentes físicos 24/07 a 28/07

➢ 5.5 Executar análises microbiológicas. ➢ 5. Técnicas de coleta e preservação de
amostras

➢ Agentes químicos ➢ Análise de diferentes agentes químicos 30/07 a 10/08

➢ 4.4 Preparar e esterilizar materiais e
meios de cultura

➢ 5. Técnicas de coleta e preservação de
amostras

➢ Agentes Químicos e Físicos ➢ Elaboração de relatório sobre agentes
químicos e físicos no controle microbiano

13/08 a 24/08

➢ 5.5 Executar análises microbiológicas. ➢ 5. Técnicas de coleta e preservação de
amostras

➢ Análises qualitativas e quantitativas ➢ Antibiograma 27/08 a 06/09

➢ 4.4 Preparar e esterilizar materiais e
meios de cultura

➢ 5.5 Executar análises microbiológicas.

➢ 5. Técnicas de coleta e preservação de
amostras

➢ 6. Técnicas de análise: tubos múltiplos

➢ Agentes Químicos e Físicos

➢ Análises qualitativas e quantitativas

➢ Atividade avaliativa sobre o conteúdo
dado 10/09 a 14/09

➢ 5.5 Executar análises microbiológicas. ➢ 6. Técnicas de análise: contagem

➢ 6. Técnicas de análise: tubos múltiplos

➢ Análise quantitativa ➢ Correção da prova e elucidação de
dúvidas 17/09 a 21/09

➢ 5.5 Executar análises microbiológicas. ➢ 6. Técnicas de análise: contagem ➢ Unidade Formadora de Colônia ➢ Aula teórica e prática sobre UFC 24/09 a 12/10

➢ 5.5 Executar análises microbiológicas. ➢ 6. Técnicas de análise: contagem

➢ 6. Técnicas de análise: pesquisa

➢ Unidade Formadora de Colônia ➢ Análise das amostras da semana
passada 08/10 a 18/10

➢ 7.7 Aplicar técnicas de controle de
materiais microbiológico

➢ 7. Descarte de material microbiológico ➢ Tratamento de resíduos hospitalares ➢ Aula teórica e expositiva 22/10 a 26/10

➢ 5.5 Executar análises microbiológicas. ➢ 8. Parte Experimental ➢ Morfologia de bactérias e fungos.

➢ • tipos;

➢ • reprodução

➢ ATIVIDADES REFERENTES A
SEMANA TECNOLÓGICA

29/10 a 01/11

➢ 6.6 Diferenciar degradação natural e
biológica

➢ 7. Descarte de material microbiológico ➢ Descarte e tratamento de material
biológico

➢ Preparação de seminário 05/11 a 14/11

➢ 7.7 Aplicar técnicas de controle de
materiais microbiológico

➢ 7. Descarte de material microbiológico ➢ Descarte e tratamento de material
biológico

➢ Apresentação sobre o seminário. 21/11 a 24/11

➢ 7.7 Aplicar técnicas de controle de
materiais microbiológico

➢ 7. Descarte de material microbiológico ➢ Unidade Formadora de Colônia ➢ Correção da avalição e esclarecimento
de dúvidas

26/11 a 01/12

➢ 7.7 Aplicar técnicas de controle de
materiais microbiológico

➢ 8. Parte Experimental ➢ Análise quantitativa ➢ SEMANA DO TCC 03/12 a 07/12

➢ 7.7 Aplicar técnicas de controle de
materiais microbiológico

➢ 8. Parte Experimental ➢ Morfologia de bactérias e fungos. ➢ Fechamento das menções finais 10/12 a 14/12



17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: MICROBIOLOGIA - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Identificar bactérias e fungos.
➢ Avaliação teórica e prática; relatório de aula
prática; observação direta; trabalho em grupo;
seminário; exercícios de recuperação contínua

➢ Assiduidade; pontualidade na entrega de
trabalhos; organização; cumprimento de tarefas
individuais e coletivas

➢ O aluno deverá demonstrar conhecimen-tos,
habilidades e valores adquiridos através dos
conteúdos abordados ao longo do ano letivo, de
forma satisfatória, considerando os critérios de
desempenho propostos pela professora

➢ 2. Reconhecer a importância dos processos
de controle microbiológico de alimento, saúde,
meio ambiente, corrosão e outros.

➢ Avaliação teórica e prática; relatório de aula
prática; observação direta; trabalho em grupo;
seminário; exercícios de recuperação contínua

➢ Assiduidade; pontualidade na entrega de
trabalhos; organização; cumprimento de tarefas
individuais e coletivas

➢ O aluno deverá demonstrar conhecimen-tos,
habilidades e valores adquiridos através dos
conteúdos abordados ao longo do ano letivo, de
forma satisfatória, considerando os critérios de
desempenho propostos pela professora

➢ 3. Identificar os processos de desinfecção em
ambientes específicos.

➢ Avaliação teórica e prática; relatório de aula
prática; observação direta; trabalho em grupo;
seminário; exercícios de recuperação contínua

➢ Assiduidade; pontualidade na entrega de
trabalhos; organização; cumprimento de tarefas
individuais e coletivas

➢ O aluno deverá demonstrar conhecimen-tos,
habilidades e valores adquiridos através dos
conteúdos abordados ao longo do ano letivo, de
forma satisfatória, considerando os critérios de
desempenho propostos pela professora

➢ 4. Identificar os processos de esterilização de
materiais e meios de cultura.

➢ Avaliação teórica e prática; relatório de aula
prática; observação direta; trabalho em grupo;
seminário; exercícios de recuperação contínua

➢ Assiduidade; pontualidade na entrega de
trabalhos; organização; cumprimento de tarefas
individuais e coletivas

➢ O aluno deverá demonstrar conhecimen-tos,
habilidades e valores adquiridos através dos
conteúdos abordados ao longo do ano letivo, de
forma satisfatória, considerando os critérios de
desempenho propostos pela professora

➢ 5. Selecionar métodos de coleta
➢ Avaliação teórica e prática; relatório de aula
prática; observação direta; trabalho em grupo;
seminário; exercícios de recuperação contínua

➢ Assiduidade; pontualidade na entrega de
trabalhos; organização; cumprimento de tarefas
individuais e coletivas

➢ O aluno deverá demonstrar conhecimen-tos,
habilidades e valores adquiridos através dos
conteúdos abordados ao longo do ano letivo, de
forma satisfatória, considerando os critérios de
desempenho propostos pela professora

➢ 6. Selecionar métodos de análise para os
diferentes microrganismos.

➢ Avaliação teórica e prática; relatório de aula
prática; observação direta; trabalho em grupo;
seminário; exercícios de recuperação contínua

➢ Assiduidade; pontualidade na entrega de
trabalhos; organização; cumprimento de tarefas
individuais e coletivas

➢ O aluno deverá demonstrar conhecimen-tos,
habilidades e valores adquiridos através dos
conteúdos abordados ao longo do ano letivo, de
forma satisfatória, considerando os critérios de
desempenho propostos pela professora

➢ 7. Identificar as aplicações práticas de
microrganismos específicos

➢ Avaliação teórica e prática; relatório de aula
prática; observação direta; trabalho em grupo;
seminário; exercícios de recuperação contínua

➢ Assiduidade; pontualidade na entrega de
trabalhos; organização; cumprimento de tarefas
individuais e coletivas

➢ O aluno deverá demonstrar conhecimen-tos,
habilidades e valores adquiridos através dos
conteúdos abordados ao longo do ano letivo, de
forma satisfatória, considerando os critérios de
desempenho propostos pela professora
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: MICROBIOLOGIA - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO Recepção aos alunos
Diagnótico da sala quanto ao
aprendizado e as dificuldades
apresentas.

Elaboração de avaliação teórica
e prática sobr eo conteúdo dado

Atualizações nos materiais de
apoio. Reunião de área.

MARÇO

Elaboração de a t iv idades
paralelas que aperfoiçoamento
nas competências e habilidades
não alcançadas

Atividades avaliativas como
d i g n ´ s o t i c o  d e  e n s i n o  e
aprendizagem.

ABRIL Acompanhamento da frequência
dos alunos em aula

Atividades avaliativas como
d i g n ´ s o t i c o  d e  e n s i n o  e
aprendizagem.

Atualizações nos materiais de
apoio.

MAIO Diagnóst ico de causas de
possíveis intenções de evasão

Cooreção de relatórios e mapas
conceituais

Atualizações nos materiais de
apoio. Reunião de área.

JUNHO Exercícios de exercícios de
recuperação contínua

Elaboração de avaliação teórica
e prática sobre o conteúdo dado

Atualizações nos materiais de
apoio.

JULHO Atualizações nos materiais de
apoio.

AGOSTO Atualizações nos materiais de
apoio Reunião de área

SETEMBRO Acompanhamento da frequência
dos alunos em aula

Exercícios de recuperação
contínua

Elaboração de avaliação teórica
e prática sobre o conteúdo dado

Atualizações nos materiais de
apoio.

OUTUBRO Atualizações nos materiais de
apoio. Reunião de curso

NOVEMBRO Acompanhamento da frequência
dos alunos em aula

Exercícios de recuperação
contínua

Elaboração de avaliação teórica
e prática sobre o conteúdo dado

Atualizações nos materiais de
apoio.

DEZEMBRO Exercícios de recuperação
contínua

Reunião de curso e finalização
do semestre
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Tortora, Gerard J. Microbiologia – 8º. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2005.

JORGE, Antonio Olavo Cardoso. “Microbiologia – Atividades Práticas”. 2ª Edição. Livraria Santos Editora, 2008.

MURRAY, Patrick R. “Microbiologia Médica”. 5ª Edição. Elsevier, 2006.

LEVY, Carlos Emílio. “Manual de microbiologia clínica para o controle de infecção em

Nacional de Vigilância Sanitária, 2004.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Como atividades extras pretende-se elaborar parcerias com as turmas de outros módulos com intuito de adicionar análises
microbiológicas na spráticas experiemntais d eoutras disciplinas, como análise bacteriana de água, solo, de cosméticos e de
alimentos, bem como análises relacionadas aos projetos de TCC.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua e paralela realizada através de correções de avaliações escritas, discussões e esclarecimentos de dúvidas,
resolução de exercícios de fixação, realização de uma nova avaliação escrita e individual para alunos com baixo desempenho,
elaboração de pesquisas e trabalhos pertinentes ao conteúdo não assimilado

IX – Identificação:
Nome do Professor: ANNA CAROLINA FERASIN VILARRUBIA

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


