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Ano Letivo: 
2020 
 

 
Semestre: 1º 

 
Carga horária da UC: 36h (teórica) 
Carga horária em ADE: 32h (teórica) 
 

Turmas:  
Tecnologia e Meio Ambiente – Integral  
Tecnologia e Meio Ambiente - Noturno 
 

Plataforma de acesso ao curso: 
Google meet:   
 
Materiais e conteúdos: Plataforma Moodle 

Objetivos (remoto): 

• Apresentar conceitos básicos sobre o impacto da ocupação humana, da 
necessidade crescente de energia e do desenvolvimento de novas 
tecnologias no meio ambiente; 

• Promover a troca de informações e a pesquisa para a construção de 
conhecimento e elaboração de questões sobre o papel enquanto cidadão, 
importância da mudança de hábitos e necessidade de políticas públicas que 
preservem o meio ambiente. 

• Entender sobre seu papel como profissional, na busca de tecnologias que 
visem um desenvolvimento sustentável e solucionem problemas ambientais 
já existentes. 

Conteúdo Programático e Cronograma (especificar planejamento de atividades 
síncronas e assíncronas e CH equivalente): 
 
1 – Apresentação do plano de aula e formas de atividades e de avaliação. Revisão 
e retomada do conteúdo: Evolução da questão ambiental crescimento populacional 
e impacto da ação humana sobre o meio ambiente (CH equivalente: 2h) 
a. 1 encontro síncrono (CH 0,5h) 
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b. Atividades assíncronas (CH 1,5h)  
 
2 - Noções básicas sobre principais fontes de poluição da água, do ar e do solo 
(CH equivalente: 6h) 
a. 3 encontros síncronos (CH 1,5h) 
b. Atividades assíncronas (CH 4,5h) 
 
3 - Grupo de estudos: Ações e desenvolvimento de tecnologia visando a 
preservação do meio ambiente – Tecnologias para tratamento e prevenção de 
poluição e para melhoria da sustentabilidade – (tratamento de resíduos, poluição 
da água, do solo e do ar (CH equivalente: 8h) 
a. 4 encontros síncronos (CH 2h) 
b. Atividades assíncronas (CH 10h) 
 
4 - Prevenção e combate à incêndios e desastres. (CH equivalente: 2h) 
a. 1 encontro síncrono (CH 0,5h)   
b. Atividades assíncronas (CH 2h)  
 
5 – Discussão e feedback: Elaboração do projeto sobre Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) (CH equivalente: 14h) 
a. 2 encontros síncronos (CH 1h) 
b. Atividades assíncronas (CH 13h) 
 

Metodologia de Ensino Utilizada:  
 
Atividades: 
1. Leitura de artigos e desenvolvimento de questões referentes ao tema tratado 
(disponibilizados no Moodle) 
2. Encontro síncrono semanal: Exposições dialogadas, estimulando o aluno a 
colocar suas dúvidas e o conduzindo-o a obter suas respostas. Os encontros terão 
breve explanação do tema ou palestra com especialista, discussão e dúvidas. 
Serão gravados e disponibilizados posteriormente no via Moodle. 
3. Atividades assíncronas para acompanhamento do aprendizado (avaliação 
formativa) via Moodle ou Google Form. 
4. Elaboração do projeto sobre ODS – atividade em grupo 

Metodologia de Avaliação (estratégias para atingir conceitos “cumprido” ou “não 
cumprido”):  
 
Para o conceito CUMPRIDO o(a) aluno(a) deverá atingir 70% de aproveitamento 
nas atividades compostas por: avaliações formativas (40%), pelo Projeto em grupo 
(40%) e pela autoavaliação (20%). 
Sendo: 
1. Avaliações formativas (Via Moodle – Quizz, Análise de artigos, exercícios) 
2. Projeto em grupo (entregue até 7/Outubro)  
3. autoavaliação (via Google Formulário)  
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Bibliografia básica e complementar para uso remoto 
1. Textos e artigos disponibilizados pela professora 
2. Vídeos documentários de livre acesso, indicados para assuntos específicos 
3. Material audiovisual produzido pela professora 
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