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ST101 Direito e Legislação Boccato Assíncrona com 
encontros síncronos

Entrega de apostila no formato digital e 
atividades através da monitoria de 
segurança do trabalho

Quinzenal
Whatsapp, email e através 
da monitoria de segurança 
do trabalho

entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

Conforme atividade, mas 
mínimo semanal

Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas

ST105 Princípios de Tecnologia Industrial I Boccato Assíncrona com 
encontros síncronos

Entrega de apostila no formato digital e 
atividades através da monitoria de 
segurança do trabalho

Quinzenal
Whatsapp, email e através 
da monitoria de segurança 
do trabalho

entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

Conforme atividade, mas 
mínimo semanal

Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas

ST102 Informática Aplicada William Aula remota preferencialmente síncrona.Quando utilizado algum material, será 
disponibilizado após a aula.

Semanal, após a 
realização da aula

O professor se encontra 
disponível/acessível para 
esclarecimentos de dúvidas 
e/ou orientações sobre os 
exercícios e pode ser 
acionado por e-mail ou 
através fo Google 
Classroom. Também podem 
ser esclarecidas as dúvidas, 
de assuntos passados, ao 
início ou final da aula.

Entrega de exercícios e 
prova final

Datas de entregas já definidas 
e apresentadas à turma.

Média ponderada, conforme 
apresentado à turma.

ST104 Segurança do Trabalho I Maurício Síncrona ou Assíncrona
Material impresso e aulas assíncronas: 
Google Classroom. Aulas síncronas: 
Agenda Google Unicamp

Semanal Aulas Síncronas, chat do 
Google Classroom e e-mail

Participação em aula, 
entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

quinzenal ou conforme 
necessidade

Média aritmética das notas das 
atividades enviadas

ST107 Inglês Instrumental Fábio Mariano Síncrona ou Assíncrona

Material impresso e aulas assíncronas: 
Google Classroom. Aulas síncronas: 
Agenda Google Unicamp e Google 
Meet.

Semanal

Aulas síncronas, chat do 
Google Classroom e e-mail; 
classroom da monitoria 
especial para cursos de 
concomitância externa.

Participação em aula e 
entrega de atividades 
(assertividade e pazo)

Semanal, quinzenal ou 
mensal, a depender do tipo de 
atividade e conforme 
necessidade.

Ponderação com base na 
entrega das atividades e na 
evolução do aluno ao longo do 
curso.

ST109 Comunicação e Expressão I Teresa Helena sincronas e assincronas textos, filmes , leitura e resenha de 
livros, foruns de discussoes semanal chat classroom, emails

trabalho s realizados em 
sala, entrega e 
apresentaçao. e trabalhos 
e atvidades.

semanal media aritmetica das 
atividades solicitadas

ST110 Física Instrumental Fábio Bozolan

ST111 Química Instrumental Ralf Síncronas e Tarefas Vídeo Aula, Material Impresso, Leituras 
e Tarefas Semanal Por e-mail e WhatsApp

ST112 Biologia Instrumental Cris Bahia Síncrona ou Assíncrona Slides do professor em Power Point. 
Videos sobre o assunto . Tarefas Semanal Aulas Síncronas, e-mail e 

Whatsapp

Participação em aula, 
entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

Semanal ou quinzenal, de 
acordo com a especificidade 
da tarefa

Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas

ST115 Matemática e Estatística Básicas Mauro Noda Assíncrona
Vídeo-aula no Youtube e material em 
PDF com teoria e exercícios para 
estudos

Semanal Comentários do Google 
Classroom e e-mail

Entrega de atividades no 
Google Forms Semanal Média Aritmética das notas 

dos formulários
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ST301 Gestão Empresarial William Aula remota preferencialmente síncrona para a apresentação do conteúdo teórico. Em algumas aulas o alunos irão realizar pesquisas para o desenvolvimento dos trabalhos indicados para a disciplina.

As aulas serão todas gravadas e 
disponibilizadas no Google Classroom, 
após a aula, como atividade no tópico 
"Material das Aulas", onde serão 
colocados também os materiais/PDFs 
utilizados. Cada aula será identificada 
com a data da sua respectiva 
realização.

Semanal, após a 
realização da aula

O professor se encontra 
disponível/acessível para 
esclarecimentos de dúvidas 
e/ou orientações sobre os 
trabalhos e pode ser 
acionado por e-mail ou 
através fo Google 
Classroom. Também podem 
ser esclarecidas as dúvidas, 
de assuntos passados, ao 
início ou final da aula.

Serão realizados dois 
trabalhos, um no meio do 
semestre e outro ao final 
(não serão realizadas 
provas).  Após as aulas 
e/ou apresentações dos 
trabalhos poderão ser 
aplicados questionários 
relacionados com os 
temas apresentados 
(utilizados como forma de 
avaliação).

Datas de entregas já definidas 
e apresentadas à turma.

Média ponderada, conforme 
apresentado à turma.

ST302 Normas de Segurança do Trabalho II Maurício Síncrona ou Assíncrona
Material impresso e aulas assíncronas: 
Google Classroom. Aulas síncronas: 
Agenda Google Unicamp

Semanal Aulas Síncronas, chat do 
Google Classroom e e-mail

Participação em aula, 
entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

quinzenal ou conforme 
necessidade

Média aritmética das notas das 
atividades enviadas

ST307 Tecnologia na Prevenção e no Combate a Sinistros II Maurício Síncrona ou Assíncrona
Material impresso e aulas assíncronas: 
Google Classroom. Aulas síncronas: 
Agenda Google Unicamp

Semanal Aulas Síncronas, chat do 
Google Classroom e e-mail

Participação em aula, 
entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

quinzenal ou conforme 
necessidade

Média aritmética das notas das 
atividades enviadas

ST310 Seminários de Seg. do Trabalho nas Organizações Maurício Síncrona ou Assíncrona
Material impresso e aulas assíncronas: 
Google Classroom. Aulas síncronas: 
Agenda Google Unicamp

Semanal Aulas Síncronas, chat do 
Google Classroom e e-mail

Participação em aula, 
entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

quinzenal ou conforme 
necessidade

Média aritmética das notas das 
atividades enviadas

ST304 Segurança do Trabalho III Boccato Assíncrona com 
encontros síncronos

Entrega de apostila no formato digital e 
atividades através da monitoria de 
segurança do trabalho

Quinzenal
Whatsapp, email e através 
da monitoria de segurança 
do trabalho

entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

Conforme atividade, mas 
mínimo semanal

Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas

ST308 Ergonomia I Boccato Assíncrona com 
encontros síncronos

Entrega de apostila no formato digital e 
atividades através da monitoria de 
segurança do trabalho

Quinzenal
Whatsapp, email e através 
da monitoria de segurança 
do trabalho

entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

Conforme atividade, mas 
mínimo semanal

Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas

ST309 Gerenciamento de Riscos I Boccato Assíncrona com 
encontros síncronos

Entrega de apostila no formato digital e 
atividades através da monitoria de 
segurança do trabalho

Quinzenal
Whatsapp, email e através 
da monitoria de segurança 
do trabalho

entrega de atividades 
(assertividade e prazo)

Conforme atividade, mas 
mínimo semanal

Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas



Té
cn

ic
o 

em
 M

ei
o 

A
m

bi
en

te

3

ST305 Princípios de Tecnologia Industrial III João Bertim Síncrona ou Assíncrona Video aula com slide do professor. 
Slides do professor em power point Semanal

Aulas Síncronas (quando 
necessário), chat do Google 
Classroom e e-mail

Participação em aula 
sincrona, entrega de 
Tarefas, cumprimento de 
prazo estabelecido.

Semanal Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas

ST306 Ambiente e Doenças do Trabalho II Ralf Síncronas e Tarefas Vídeo Aula, Material Impresso, Leituras 
e Tarefas Semanal Por e-mail e WhatsApp entrega de atividades 

(assertividade e prazo)
Conforme atividade, mas 
mínimo semanal

Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas

ST313 Higiene Industrial II Ralf Síncronas e Tarefas Vídeo Aula, Material Impresso, Leituras 
e Tarefas Semanal Por e-mail e WhatsApp entrega de atividades 

(assertividade e prazo)
Conforme atividade, mas 
mínimo semanal

Média aritmética das notas das 
tarefas enviadas


