
Curso:  

522,5                  

404,2                  

Semestre / 
Ano

Ano do Curso 
/ Turma

Carga horária do 
Componente Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 
alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

2020/1 2º sem 63,3                         76,0                         14         11,67   -        -        62         51,67   Sim

2020/1 2º sem 31,7                         38,0                         8           6,67      -        -        30         25,00   Sim

2020/1 2º sem 47,5                         57,0                         12         10,00   -        45         37,50   Sim

2020/1 2º sem 31,7                         38,0                         10         8,33      -        28         23,33   

2020/1 2º sem 31,7                         38,0                         10         8,33      -        28         23,33   Sim

2020/1 2º sem 31,7                         38,0                         10         8,33      -        28         23,33   Sim

2020/1 2º sem 31,7                         38,0                         10         8,33      -        28         23,33   Sim

[ Informar "Sim" ou 
"Não"]

[ Informar "Sim" ou 
"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) metodologia(s): - TDE - 
MEAO - Presencial - Metodologia de Avaliação][ Descrever nome do componente] [ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

[ Informe o 
semestre ou 

ano]

[ Informe o 
semestre ou 

ano]

Calculado 
automaticamente

Comunicação Empresarial II   COEC2 Sim

Atividades Sincronas : aula expositiva dialogada com
uso de recursos de tecnologias remotas (google meet
, moodle) no horario estabelecido : 1 hora .Plantão
de duvidas : 1 hora no moodle.Atividades
assincronas: apostila para leitura de 2 horas e
trabalho efetivo discente ; resolução da questão da
lista de exercícios: duração de 2 horas. OBS : serão 

Planejamento Empresarial  PLEC2 Sim

As aulas terão formato misto entre atividades
sincronas e assincronas, com predominância das
assincronas. As aulas serão gravadas e
disponibilizadas no youtube . Envio de links dessas
aulas pelo Moodle, além de pesquisas , artigos, sites,
vídeos, questionários, entre outros. Avaliações
contínuas com frequências variáveis (Semanal ), 

Administração de Recursos Materiais ARMC2 Sim

As aulas terão formato misto entre atividades
sincronas e assincronas com predominancia das
assincronas. As aulas serão gravadas e
disponibilizadas como não listadas na plataforma no
Youtube para assistir posteriormente . Envio de links
dessas aulas pelo moodle, alem de exercícios,
artigos, sites, videos, questionários, entre outros. 

Técnicas de Vendas e Negociações TVNC2 Sim

A disciplina será disponibilizada em formato digital
no Moodle. Os temas serão organizada em tópicos
temáticos, cada qual contendo atividades de leitura,
análise textual, produção de textos e exercícos.
Todas as tarefas realizadas pelos educandos servirão
como meio de avaliação, sendo que algumas delas
valerão nota, sobretudo as de exercicio/estudo de 

Estatistica  ESTC2 Sim

As aulas terão formato misto entre atividades
sincronas e assincronas, com predominância das
assincronas. Envio de links dessas aulas pelo Moodle,
além de exercícios praticos, sites, vídeos,
questionários, entre outros. Avaliações contínuas
com frequências variáveis atraves de calculos de
exercícios Semanal , seminario online dentro de
assuntos do componente.

Gestão de Pessoas  GEPC2 Sim

As aulas serão ministradas de forma assíncrona,
podendo em alguns momentos, ser realizada
videoconferência. O processo de avaliação será
contínuo com base nas atividades socializadas ou
individual aos(as) alunos(as), nas formas de texto,
questionário e relatórios. Envio de links dessas aulas
pela plataforma Moodle.

Metodologia

[ Já ofertada] [ Presencial] [ Não presencial]

Administração Mercadologica AMEC2 Sim

As aulas serão ministradas majoritariamente de
forma assíncrona, com encontros síncronos para
esclarecimentos sobre os conteúdos e atividades
propostas. Os encontros síncronos serão realizados
por meio de videoconferência pela sala RNP. O
processo de avaliação será contínuo com base nas
atividades realizadas e entregues pelas(os) alunas(os)
na plataforma Moodle. As atividades consistirão em
questionário(s) e dissertação(ões).

[ Informe Quantidade 
Total de Aulas ]

Carga horária a ser realizada remotamente: Carga horária a ser ofertada presencialmente: -                    

Componente curricular Ações Inclusivas Carga Horária
Houve substituição das 
atividades presencias 

por TICs?

Plano de Atividades - IFSP Câmpus Jundiaí

Técnico em  Comercio Nome do Professor/Coordenador do Curso: PAULO RIBEIRO

Carga horária total a ser integralizada: Carga horária já ministrada: 118,3                



2020/1 2º sem 31,7                         38,0                         8           6,67      30         25,00   Sim

2020/1 3º sem 31,7                         38,0                         10         8,33      28         23,33   Sim

2020/1 3º sem 31,7                         38,0                         10         8,33      28         23,33   Sim

2020/1 3º sem 31,7                         38,0                         8           6,67      30         25,00   Sim

2020/1 3º sem 31,7                         38,0                         8           6,67      30         25,00   Sim

2020/1 3º sem 31,7                         38,0                         8           6,67      30         25,00   Sim

2020/1 3º sem 31,7                         38,0                         8           6,67      30         25,00   Sim

2020/1 3º sem 31,7                         38,0                         8           6,67      30         25,00   Sim

522,5                       627,0                       142,0   118,3   -        -        485,0   404,2   

NAPNE Coordenadoria sociopedagogica DAE
Data: Data: Data: Data:

Observações:

CEIC

CONCAM

Coordenador do curso

Aprovações:

Instância Data

NDE/Colegiado

Total:

Comercio Eletronico  CMEC3 Sim

As aulas terão formato misto entre atividades
sincronas e assincronas com predominancia das
assincronas. As aulas serão gravadas e
disponibilizadas como não listadas na plataforma no
Youtube para assistir posteriormente . Envio de links
dessas aulas pelo moodle, alem de exercícios,
artigos, sites, videos, questionários, entre outros. 

Projeto Integrador  PRIC3 Sim

As aulas terão o formato misto entre atividades
síncronas e assíncronas, com predominância das
assíncronas. As aulas online (lives) - ministradas na
plataforma Teams - serão gravadas e
disponibilizadas no Moodle, assim como todas as
atividades e respectivos conteúdos (vídeos e textos,
principalmente) a elas referente. A avaliação - 

Teoria do Varejo  TOVC3 Sim

As atividades do curso estarão concentradas na
plataforma online Moodle, entendida como o
Ambiente Virtual de Aprendizagem oficial do campus
Jundiaí. Ali teremos a disponibilização de textos para
a leitura, seguido de recomendações que destaquem
os pontos mais importantes para o tema proposto.
Incluiremos links que direcionem para materiais 

Gestão da Qualidade  GEQC3 Sim

Atividades Sincronas : aula expositiva dialogada com
uso de recursos de tecnologias remotas (google meet
, moodle) no horario estabelecido : 1 hora .Plantão
de duvidas : 1 hora no moodle.Atividades
assincronas: apostila para leitura de 2 horas e
trabalho efetivo discente ; resolução da questão da
lista de exercícios: duração de 2 horas.  O processo 

Pesquisa de Mercado  PQMC3 Sim

As aulas terão formato misto entre atividades
sincronas e assincronas com predominancia das
assincronas. As aulas serão gravadas e
disponibilizadas como não listadas na plataforma no
Youtube para assistir posteriormente . Envio de links
dessas aulas pelo moodle, alem de exercícios,
artigos, sites, videos, questionários, entre outros. 

Empreendedorismo  EMPC3 Sim

A disciplina será disponibilizada em formato digital
no Moodle. Os temas serão organizados em tópicos
temáticos, cada qual contendo atividades de leitura,
análise textual, produção de textos e exercícos.
Todas as tarefas realizadas pelos educandos servirão
como meio de avaliação, sendo que algumas delas
valerão nota, sobretudo as de exercicio/estudo de 

Administração da Produção e Operações    
APOC2 Sim

As aulas terão o formato misto entre atividades
síncronas e assíncronas, com predominância das
assíncronas. As aulas online (lives) - ministradas na
plataforma Teams - serão gravadas e
disponibilizadas no Moodle, assim como todas as
atividades e respectivos conteúdos (vídeos e textos,
principalmente) a elas referente. A avaliação - 

Administração de Compras  ADMC3 Sim

A disciplina será disponibilizada em formato digital
no Moodle. Os temas serão organizados em tópicos
temáticos, cada qual contendo atividades de leitura,
análise textual, produção de textos e exercícos.
Todas as tarefas realizadas pelos educandos servirão
como meio de avaliação, sendo que algumas delas
valerão nota, sobretudo as de exercicio/estudo de 
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