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ANEXO II

PLANO DE ENSINO - AENPEs

 

Curso [Informe o nome do curso]

Disciplina [Informe o nome da disciplina]

Professor(a) [Informe o nome dos(as) professores(as)]

Período le�vo [Informe o período le�vo correspondente]

Duração [informe o período de início e fim da disciplina]

Carga horária [informe a carga horária - exemplo: 60 horas]

Carga horária
semanal síncrona

[informe a carga horária semanal síncrona - quando houver alternância
informar a média]

Carga horária
semanal assíncrona

[informe a carga horária semanal assíncrona - atribuir a média]

Carga horária
semanal

[informar a soma da síncrona e assíncrona]

Texto de
apresentação da
disciplina

[Informe um texto de boas-vindas e apresentação da disciplina]

 

Ementa [Descreva a ementa da disciplina]

Obje�vo da disciplina [Descreva os obje�vos geral e específicos da disciplina]



13/10/2020 :: SEI / IFBA - 1614475 - Anexo ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1953214&infra_sist… 2/10

Resultados esperados Competências

a. xxxxx;

b. xxxxx.

Habilidades

a. xxxxx;

b. xxxxx.

Conteúdo
programá�co

[Descreva o conteúdo programático da disciplina]
I. xxxxx
II. xxxx

Bibliografia básica [Informe a bibliografia básica]

Bibliografia
Complementar

[Informe a bibliografia complementar]

 

Referências
adicionais

[Área na qual você pode fornecer fontes adicionais para suporte ao
aluno na disciplina - EXEMPLO: Saiba mais, dicas, curiosidades, vídeo-
aulas... ]

Dica

I. Turbine seu cérebro com os desafios do Racha-cuca -
h�ps://rachacuca.com.br/logica/problemas

Composição das
avaliações

Exemplo

Unidade 1

Nota 1: [informe a composição da nota, como no ex: Avaliação 1.1 +
Avaliação 1.2 + Avaliação 2.3]

Nota 2: [informe a composição da nota]

Nota 3: [informe a composição da nota]

Média da disciplina: [informe a composição da nota, como no ex: Nota 1
+ Nota 2 + Nota 3]

Unidade 2

Nota 1: [informe a composição da nota, como no ex]

Nota 2: [informe a composição da nota]

Nota 3: [informe a composição da nota]

Média da disciplina: [informe a composição da nota]

Unidade 3

Nota 1: [informe a composição da nota]

Nota 2: [informe a composição da nota]

Nota 3: [informe a composição da nota]

Média da disciplina: [informe a composição da nota]

https://rachacuca.com.br/logica/problemas
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 _____________________________________________
                                                                                 AENPEs
Síncronas

Nº do
Momento
síncrono

Conteúdo trabalhado CH (h/a)

1 [inserir aqui o conteúdo a ser ministrado]

[exemplo: 1º Guerra Mundial]

[inserir a CH
em H/A]

[exemplo:
01]

2   

3   

4   

...   

  _________________________________________________
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AENPE A í
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AENPEs Assíncronas
 

 
Descrição Natureza Dispositivo Semana Conteúdo

relacionado
CH
(h/a)

[Inserir a descrição da
AENPE]

Leitura de texto

[Inserir a
natureza
Estudo ou
Aplicação]

Estudo

[inserir
qual o
dispositivo
da
atividade]

Artigo

[inserir
em qual
semana
será
realizada]

1

[inserir o
conteúdo
relacionado]

1ª Guerra
Mundial

[inserir
a ch
em h/a]
01

Fórum interativo Aplicação Fórum 1 1ª Guerra
mundial

01

Confecção de Artigo -
etapa 1: Levantamento
bibliográfico

Aplicação Artigo 2 Impactos das
Guerras
mundiais no
contexto
histórico

02

Confecção de Artigo -
etapa 2: Entrega da
Introdução

Aplicação Artigo 3 Impactos das
Guerras
mundiais no
contexto
histórico

02

Confecção de Artigo -
etapa 3: Entrega do
desenvolvimento

Aplicação Artigo 4 Impactos das
Guerras
mundiais no
contexto
histórico

02

Confecção de Artigo -
etapa 4: Entrega Final do
artigo

Aplicação Artigo 5 Impactos das
Guerras
mundiais no
contexto
histórico

02

 
_________________________________________________
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Atenção: Nonono nonono nono nononono nono nonono Nonono
nonono nono nononono nono nonono. Nonono nonono nono
nononono nono nonono.

 
 

Fica a dica: Nonono nonono nono nononono nono nonono Nonono
nonono nono nononono nono nonono. Nonono nonono nono
nononono nono nonono.

Saiba mais: Nonono nonono nono nononono nono nonono Nonono
nonono nono nononono nono nonono. Nonono nonono nono
nononono nono nonono.

 

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Diretor(a) de Ensino, em 13/10/2020, às 14:45,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA, Diretor (a) geral do Câmpus
Euclides da Cunha, em 13/10/2020, às 15:23, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1614475 e o código CRC BFCDD2E8.


