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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: Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética
CAMPUS: Santo Ângelo
SEMESTRE/ANO: 01 /2020

Esta(e) disciplina/semestre possui alguma CH prática?
( x ) SIM
( ) NÃO
( ) EM PARTE

Esta(e) disciplina/semestre será finalizada(o) em formato remoto?
( x ) SIM
( ) NÃO
( ) EM PARTE

Disciplina: Estética Capilar II
Docente Responsável: Maiara Krebs Segatto
CH Presencial (até 16/03/20): 8
horas

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

CH Ensino Remoto – parte II (de 03/08 a
25/09/20): 32 horas

CH Total: 72 horas

Ementa (mesma para o SIGAA):
Conceitos e técnicas de cortes de cabelo feminino e masculino. Colorimetria avançada. Fundamentos e procedimentos químicos capilares e não químicos na terapia capilar
(colorações, descoloração, alisamentos). Técnicas avançadas de hidratações, reconstrução, blindagem e queratinizações com utilização de produtos diferenciados e
diagnósticos capilares
Conhecimentos/conteúdos teóricos a serem trabalhados no Ensino Remoto – parte II (de 03/08/20 a 25/09/20):
Fundamentos e procedimentos químicos capilares e não químicos na terapia capilar (colorações, descoloração, alisamentos).
Utilização de produtos diferenciados e diagnósticos capilares
Metodologia adotada para o Ensino Remoto:

Serão realizadas atividades síncronas e assíncronas, envio de materiais em PDF e vídeos para auxiliar o entendimento dos conteúdos abordados.
A PPI será suprimida neste momento tendo em vista a dificuldade de realização de maneira remota.
Avaliação adotada para o Ensino Remoto:

Serão realizadas atividades remotas a partir de Google Formulário e SIGGA com questões objetivas e descritivas sobre o conteúdo trabalhado, havendo flexibilidade de
envio da avaliação de acordo com as possibilidades dos alunos. A participação dos alunos também será uma forma de avaliação. Todas as avaliações serão especificadas no
primeiro dia do retorno das atividades remotas da disciplina. A avaliação que correspondia a PPI será subdividida nas outras atividades avaliativas.
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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:

Os estudantes precisarão de um smartfone ou de um computador para acompanhar tanto aulas síncronas quanto assíncronas.
**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados de forma remota:
Procedimentos químicos capilares e não químicos na terapia capilar (colorações, descoloração, alisamentos).

**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados no retorno das atividades presenciais:
Conceitos e técnicas de cortes de cabelo feminino e masculino.
Técnicas avançadas de hidratações, reconstrução, blindagem e queratinizações.
Esses conteúdos serão trabalhando no componente curricular eletivo (Tópicos especiais em estética e cosmética) no retorno das atividades presenciais.
**Equivalência adotada para o Ensino Remoto:
Serão enviados vídeos dos procedimentos abordados.

* 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: Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética
CAMPUS: Santo Ângelo
SEMESTRE/ANO: 01 /2020

Esta(e) disciplina/semestre possui alguma CH prática?
( x ) SIM
( ) NÃO
( ) EM PARTE

Esta(e) disciplina/semestre será finalizada(o) em formato remoto?
( x ) SIM
( ) NÃO
( ) EM PARTE

Disciplina: Embelezamento e imagem pessoal
Docente Responsável: Maiara Krebs Segatto
CH Presencial (até 16/03/20):
10 horas

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

CH Ensino Remoto – parte II (de 03/08 a
25/09/20): 8 horas

CH Total: 36 horas

Ementa (mesma para o SIGAA):
Fundamentos de imagem pessoal. Imagem pessoal e estética. Imagem pessoal e comunicação. Técnicas de embelezamento facial. Técnicas de design de sobrancelha.
Automaquiagem. Banho de lua. Técnicas de bronzeamento.
Conhecimentos/conteúdos teóricos a serem trabalhados no Ensino Remoto – parte II (de 03/08/20 a 25/09/20):
Imagem pessoal e estética.
Imagem pessoal e comunicação.
Metodologia adotada para o Ensino Remoto:

Serão realizadas atividades síncronas e assíncronas, envio de materiais em PDF e vídeos para auxiliar o entendimento dos conteúdos abordados.
A PPI será suprimida neste momento tendo em vista a dificuldade de realização de maneira remota.
Avaliação adotada para o Ensino Remoto:

Serão realizadas atividades remotas a partir de Google Formulário e SIGGA com questões objetivas e descritivas sobre o conteúdo trabalhado, havendo flexibilidade de
envio da avaliação de acordo com as possibilidades dos alunos. A participação dos alunos também será uma forma de avaliação. Todas as avaliações serão especificadas no
primeiro dia do retorno das atividades remotas da disciplina. A avaliação que correspondia a PPI será subdividida nas outras atividades avaliativas.
Em caso de reprovação por nota, o exame da disciplina será feito de forma:

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

( 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:

Os estudantes precisarão de um smartfone ou de um computador para acompanhar tanto aulas síncronas quanto assíncronas.
**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados de forma remota:
Técnicas de embelezamento facial.
**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados no retorno das atividades presenciais:
Técnicas de embelezamento facial.
Técnicas de design de sobrancelha.
Automaquiagem.
Banho de lua.
Esses conteúdos serão trabalhando a partir de projetos de ensino e com atividades complementares do curso no retorno das atividades presenciais.
**Equivalência adotada para o Ensino Remoto:
Serão enviados vídeos dos procedimentos abordados.

* 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: Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética
CAMPUS:Santo Ângelo
SEMESTRE/ANO: 1/2020

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: Drenagem Linfática Manual
Docente Responsável: Gabriela de Campos Severo
CH Presencial (até 16/03/20): 12h

CH Ensino Remoto (de 17/03 a 14/05/20):
28h

CH Ensino Remoto – parte II (de 03/08 a 25/09/20):
32h

CH Total: 72h

Ementa (mesma para o SIGAA): Estudo aprofundado da anatomia e fisiologia do sistema linfático e suas disfunções. Visão teórica e prática das

técnicas de aplicação da drenagem linfática manual. Indicações, contraindicações, benefícios. Drenagem linfática em gestantes.
Conhecimentos/conteúdos teóricos a serem trabalhados no Ensino Remoto – parte II (de 03/08/20 a 25/09/20): Estudo aprofundado da anatomia e fisiologia do sistema
linfático e suas disfunções. Visão teórica das técnicas de aplicação de drenagem linfática manual.

Metodologia adotada para o Ensino Remoto: A disciplina será trabalhada através da revisão de artigos científicos relacionados aos temas de anatomia e fisiologia do sistema
linfático, técnica de drenagem linfática manual e suas aplicabilidades na estética. As atividades de Prática Profissional Integrada (PPI) e Avaliação de Habilidades e
Competências (AHCEC) serão supridas nesse momento tendo em vista a dificuldade de realização de maneira remota.

Avaliação adotada para o Ensino Remoto: A avaliação da disciplina de drenagem linfática manual será através da elaboração de um mini artigo científico na forma de revisão
de literatura sobre qualquer tema estudado durante o ensino remoto. As avaliações que correspondiam a PPI e AHCEC serão subdivididas nas outras atividades avaliativas.
Em caso de reprovação por nota, o exame da disciplina será feito de forma:
( X ) remota, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis.
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( . ) presencial, quando for possível, deixando a disciplina em aberto no SIGAA até a realização do exame.
*Acessibilidade adotada para o Ensino Remoto: não há necessidade de adaptação para a turma.

**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados de forma remota: Não serão trabalhados conteúdos práticos de forma remota.

**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados no retorno das atividades presenciais: Os conteúdos práticos da disciplina de drenagem linfática manual que
configuram as técnicas de drenagem linfática facial e corporal serão trabalhados de forma presencial através da oferta de uma disciplina eletiva com o tema Práticas de
Drenagem Linfática Manual.
**Equivalência adotada para o Ensino Remoto: Não há necessidade de equivalência, uma vez que, o conteúdo prático da disciplina será contemplado de forma presencial
sendo ofertado na disciplina eletiva no retorno das aulas presenciais.

* 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: Superior em Tecnologia em Estética e Cosmética
CAMPUS: Santo Ângelo
SEMESTRE/ANO: 1/2020

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: METODOLOGIA CIENTÍFICA
Docente Responsável: TALITHA COMARU
CH Presencial (até 16/03/20):
8h

CH Ensino Remoto (de 17/03 a 14/05/20):
16h

CH Ensino Remoto – parte II (de 03/08 a 25/09/20):
12h

CH Total: 36h

Tipos de Conhecimento. Produção do Conhecimento Científico. Métodos, abordagens e tipos de pesquisa. Planejamento de pesquisa. Estrutura e organização dos gêneros
acadêmico-científicos (artigo, relatório, projeto de pesquisa). Normas técnicas de apresentação de trabalhos acadêmico-científicos

Conhecimentos/conteúdos teóricos a serem trabalhados no Ensino Remoto – parte II (de 03/08/20 a 25/09/20): Estrutura e organização dos gêneros acadêmico-

científicos (artigo, relatório, projeto de pesquisa).
Metodologia adotada para o Ensino Remoto: Para a realização do ensino remoto serão utilizadas metodologias síncronas e assíncronas. As atividades síncronas
compreendem aulas realizadas por meio do Google meet, com no máximo 2h de duração, visando exposição e revisão de conteúdos bem como a realização de
seminários/apresentação de trabalhos. As atividades assíncronas compreendem o envio de materiais por escrito, recomendação de leituras e gravação de vídeos a serem
disponibilizados no canal da docente no Youtube.
A Prática Profissional Integrada (PPI) será suprida nesse momento tendo em vista a dificuldade de realização de maneira remota.
A Avaliação de Habilidades e Competências (AHCEC) será suprida nesse momento tendo em vista a dificuldade de realização de maneira remota.
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Avaliação adotada para o Ensino Remoto: Projeta-se duas avaliações para o período que compreende o mês de agosto e setembro de 2020: Uma avaliação objetiva
individual a ser realizada por meio do Questionário do SIGAA e uma apresentação de trabalhos em grupos por meio do Google meet (a ser organizado ao longo do mês de
agosto e setembro). Durante o período de fevereiro-maio foram realizadas 3 atividades avaliativas por meio de questionário no SIGAA.
A avaliação que correspondia a PPI será subdividida nas outras atividades avaliativas.
A avaliação que correspondia a AHCEC será subdividida nas outras atividades avaliativas.
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: Computador/tablet com acesso à internet.
**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados de forma remota: buscas em bases de dados, recursos para leitura e apresentação de trabalhos cientificos
**Conhecimentos/conteúdos práticos a serem trabalhados no retorno das atividades presenciais: Não se aplica.
**Equivalência adotada para o Ensino Remoto: Uso de computador ou tablet pessoal, demonstração através de vídeos elaborados pela docente e tutoriais passo a passo
para navegação em bases de busca de artigos ou uso de programas de computador.
* 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.

