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• Esta turma já possui um plano cadastrado, você pode realizar a alteração dos 
dados. 

(x) fechar mensagens 

TURMA VIRTUAL > GERENCIAR PLANO DE CURSO 

Caro(a) professor(a), 

De acordo com a Lei Nº 9.394/96 (LDB), §1º, Artigo 47., é necessário que o plano de curso de 

todas as turmas seja preenchido no início do semestre. 

Por favor, preencha o formulário abaixo para obter acesso à esta turma virtual. 

É possível salvar o formulário para continuar em outro momento. Para isso, clique no botão 

"Salvar". Ao concluir a inserção das informações do plano de curso, clique em "Salvar e Enviar" 

para obter acesso à turma virtual. 

Os dados informados neste formulário são uma previsão do que será passado à turma e 

podem ser alterados no decorrer do semestre. 

O formulário é salvo automaticamente a cada cinco minutos. 

Caso já tenha lecionado em outra turma desta mesma disciplina é possível Importar o Plano de 

Curso, as Aulas e as Referências para esta turma. Para realizar a importação, clique aqui. 

REFERÊNCIAS 

AVALIAÇÕES 

CRONOGRAMA DE AULAS 

DADOS DO PLANO 

DADOS DA TURMA 

Turma: DCE00388 - Trabalho de Conclusão de Curso (80h) - Turma: 01 (2022.1) 

Carga Horária Total: 80 

Horário: 7M1234 

Pré-Requisitos:  

Ementa:  

Programa Atual do 

Componente:  
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METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO 

Metodologia 
 
Times 

New 

Roman  

 

 

Tamanho 
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Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem 
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New 

Roman  

 

 

Tamanho 
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Horário de atendimento: das 14h as 16
 

 

 

De acordo com o Item IV do artigo supracitado, o cronograma de aulas deve ser informado. 

O formulário abaixo permite descrever o que será ministrado em cada aula. 

AULAS 

Data Inicial:                                    

Data Final:                                    

Descrição:  

Conteúdo: 
 Fonte  

 
 

Tamanho 

da Fonte  

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

      

 

 

Adicionar Tópico Limpar
 

Nenhuma aula cadastrada. 
 

De acordo com o Item IV, as avaliações também devem ser informadas. 

AVALIAÇÕES 

Descrição:       

Data:  

 

 
 

 

Hora:  

: Alterar Avaliação : Remover Avaliação 

Data Hora Descrição 

22/10/2022 
08h as 

11h30m 
1ª Avaliação 

  

17/12/2022 
08h as 

11h30m 
2ª Avaliação 
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Indique abaixo referências para materiais que auxiliarão os alunos no aprendizado do conteúdo a ser ministrado. 

Se o material for um livro, poderá ser consultado no acervo das bibliotecas da instituição. 

NOVA INDICAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Tipo:  

 Livro  Artigo  Revista  Site  Outro 

• Pesquisar no Acervo 

•  

: Alterar Indicação de Referência : Remover Indicação de Referência : Visualizar Informações sobre os Exemplares 

: Livro associado a um material da biblioteca 

As referências básicas agora são adicionadas pela chefia do departamento no momento que é adicionado o componente curricular. 

Caso seja necessário alterar alguma referência básica favor entrar em contato com a chefia do departamento ou com a PROGRAD. 

Básicas 

Tipo de material Descrição 

Complementares 

Tipo de material Descrição 

Livro 
BASTOS, Lilia R.; et all. Manual para Elaboração de Projetos e Relatórios de Pesquisa, Teses e Dissertações. 

3 edição. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.. 1982   

 

 

Salvar Salvar e Enviar Gerenciar Outros Planos << Voltar Cancelar
 

Campos de preenchimento obrigatório. 

 
Turma Virtual 
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