PLANO DE PENDÊNCIA
Atividades
1 - Leitura e análise de textos e materiais de apoio fornecidos pelo professor. (Cada
professor define como gostaria de solicitar esta análise que será validada como um dos
primeiros conceitos da disciplina)
2 - Elaborar e apresentar um trabalho considerando os elementos e o conteúdo
exigido pelo professor. (cada professor define a duração da apresentação, poderá ser
em slides ou de outra forma criada pelo mesmo – este trabalho seria o segundo conceito)
3 - Elaboração de um projeto voltado a um tema da disciplina elencando um
assunto pertinente ao envolvimento de uma situação prática, ou não,

cujo

encaminhamento volta-se para aquilo que o professor julgar importante dentro de sua
Unidade Curricular. (este seria mais um conceito para a pendência)
4 - Planilha de acompanhamento presencial.
–

Conversa com o professor;

–

Tirar dúvidas;

–

Estudo dirigido;

–

Acompanhamento e elaboração do trabalhos citados a cima;

–

Prova envolvendo o conteúdo indicado pelos professores das referidas
disciplinas.
–

Nesta etapa cada aluno terá uma planilha de assinaturas e terá obrigação de
procurar o professor nos horários pré-agendados pelo menos 6 vezes, no
decorrer de todo o Plano de Pendência.

–

Nesta planilha o professor acompanhará o aluno assinando as referidas
horas que o mesmo estiver presente para dar conta do objetivo deste tempo
disponibilizado....não deixar para o último mês...pré agendar horário com os
professores)
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Orientações:
1. Cada atividade terá validada para o aluno a carga horária necessária de acordo
com o que segue:
•

Leitura e análise de textos e materiais de apoio fornecidos pelo professor. (¼
da carga horária da disciplina)

•

Elaborar e apresentar um trabalho considerando os elementos e o conteúdo
exigido pelo professor. (¼ da carga horária da disciplina)

•

Elaboração de um projeto voltado a um tema da disciplina elencando um
assunto pertinente ao envolvimento de uma situação prática, cujo
encaminhamento volta-se para aquilo que o professor julgar importante. (¼
da carga horária da disciplina)

•

Tabela de horário ( ¼ da carga horária da disciplina).

2. O aluno deverá se responsabilizar pela procura do professor (Planilha de horários)
3. O Núcleo Pedagógico dará suporte e auxiliará os professores nas devidas orientações
da execução do Plano de Pendência.
4. As atividades terão prazos estipulados aos alunos, que iniciarão, se possível em março
e terminarão no inicio de julho.
5. Ao término do Plano de Pendencia o aluno terá 4 conceitos e a carga horária da
disciplina validada.
6. Não deixar para ultima hora a solicitação do acompanhamento do professor;
7. Planilha de acompanhamento mensal (até último dia de cada mês apresentar ao
Núcleo Pedagógico o que já fez).
8. Cada aluno deverá procurar a Planilha de acompanhamento de pendência No Núcleo
Pedagógico;
9. Cada aluno deverá procurar o professor nos seguintes horários: (folha anexa)
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