FACULDADE SOCIESC DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL /2020.2
NORMAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROVA A2

O Diretor da Faculdade Sociesc de Educação de Jaraguá do Sul, Flávio Garcia Sartori, no uso
de suas atribuições regimentais, torna público o regulamento da Prova A2 para o 2º semestre
de 2020.

Art. 1º - A Prova A2 é um instrumento de avaliação semestral com a premissa de garantir a
função reguladora da aprendizagem e representa 30% da avaliação do estudante.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 2º - Como regra geral para o segundo semestre de 2020, estão elegíveis, para a Prova A2
estudantes regularmente matriculados nas Unidades Curriculares (UC) que pertencem aos
cursos da matriz E2A 2.0, apresentadas no ANEXO I deste instrumento, dos cursos de
Bacharelado, Licenciatura e/ou Tecnólogo que possuem campo de avaliação A2.

§ 1º - Estão elegíveis para a Prova A2 estudantes que estejam matriculados POR
EQUIVALÊNCIA nas UCs apresentadas no ANEXO I, pertencentes a matriz E2A 2.0 - dos
cursos de Bacharelado, Licenciatura e/ou Tecnólogo.

Art. 3º - NÃO estão elegíveis para a Prova A2 estudantes matriculados em disciplinas que não
pertencem a matriz E2A 2.0.

DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
Art. 4º - A Prova A2 será realizada no formato on-line, na plataforma Ŭlife, conforme datas
apresentadas no ANEXO I deste instrumento.

Art. 5º - A Prova A2 será realizada em 5 (cinco) dias, de acordo com as UCs nas quais o
estudante estiver matriculado.

DAS AVALIAÇÕES:

Art. 6º - O conteúdo a ser contemplado na Prova A2 será referente ao ministrado durante o
semestre nas UCs em que o estudante esteja matriculado.

Art. 7º - A Prova A2 vale 30 (trinta) pontos e terá a seguinte composição para todas as UCs
elegíveis:

§ 1º - a prova de cada UC em que o estudantes estiver matriculado será composta por 15
questões objetivas.

§ 2º - Cada questão objetiva será composta por 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), sendo
apenas uma delas correspondente à resposta correta.

§ 3º - Não será disponibilizado quadro de fórmulas para realização da prova. Se necessário, as
fórmulas para realização da questão serão disponibilizadas no próprio enunciado.

HORÁRIO DA PROVA A2:

Art. 8º - As provas serão realizadas nos horários indicados no quadro a seguir:
Turno

Horário

Manhã

08h00 às 11h00

Tarde

14h30 às 17h30

Noite

19h00 às 22h00

§ 1º - A prova será disponibilizada na plataforma Ŭlife: www.ulife.com.br.

§ 2º - Os estudantes poderão acessar a prova para sua realização durante o período que ela
estiver disponível.
§ 3º - Os estudantes poderão enviar a prova e sair da plataforma Ŭlife a qualquer momento,
dentro do período que ela estiver disponível.

§ 4º - Não haverá intervalo durante a avaliação.

§ 5º - Os estudantes receberão um tutorial de acesso a prova em até 5 dias antes do evento.

§ 6º - O horário de término da avaliação não será alterado, independentemente do horário de
acesso do estudante à prova.

DA APLICAÇÃO DA PROVA A2:

Art. 9º - O cadastro dos estudantes no sistema para a realização da Prova A2 será construído
considerando:
1º. DATA DA PROVA;
2º. TURNO; considerando o turno da turma da UC que o estudante está
matriculado.

§ 1º - Os estudantes que cursam UCs em turnos diferentes deverão acessar a plataforma Ulife
EM AMBOS OS TURNOS para a realização da prova.

§ 2º - Os estudantes com provas previstas para o dia 04/12/2020 no turno da noite que, por
motivos religiosos, não puderem realiza-lás, poderão realizar a Prova A2 em 2ª oportunidade
mediante abertura de protocolo.

Art. 10º - O estudante terá acesso às informações de prova (data e horário) no calendário e via
notificação automática do Ŭlife.
Parágrafo único - As informações de prova serão disponibilizadas para os estudantes no Ŭlife
>> página para consulta da data e turno em, no máximo, 5 dias antes da realização da prova.

DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR:

Art. 11º - Os gabaritos preliminares serão divulgados nos dias das provas de cada UC,
02/12/2020, 03/12/2020, 04/12/2020, 07/12/2020 e 08/12/2020, às 22h30 por meio da
plataforma Ŭlife.

DO RECURSO:

Art. 12º - Os estudantes terão das 00h01 do dia 09/12/2020 até às 23h55 do
dia 09/12/2020 para interpor recurso contra qualquer item da prova A2. Transcorrido esse
prazo, os pedidos serão indeferidos.

Art. 13º - Para a solicitação do recurso, o estudante deverá, no prazo estabelecido no artigo
anterior, preencher formulário eletrônico, que será disponibilizado, nesse período, no link:
https://forms.gle/wrkrMgzdR7nEHB1w6, que será analisado na Gerência de Avaliações da
Vice-Presidência Acadêmica Ânima.

§ 1º - Serão desconsiderados os recursos que não seguirem as orientações de preenchimento
dispostas no formulário.

§ 2º - A decisão dos recursos será publicada por meio eletrônico e, facultativamente, nas IES
do Grupo Ânima.

DA NOTA:

Art. 14º - A nota obtida pelo estudante na Prova A2 será aferida por UC. Levando em
consideração a seguinte regra:
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎

Nota = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 x total de acertos

Exemplo: Estudante realizou a prova online com total de 15 questões e obteve 10 acertos.

Nota =

30
15

x 10

Nota = 2 x 10
Nota = 20 pontos

Parágrafo único - A nota será calculada levando-se em consideração os acertos obtidos nas
questões das UCs em que o estudante estiver matriculado.
Art. 15º - A nota obtida deverá ser lançada automaticamente no Ŭlife, para as UCs elegíveis
para a Prova A2, como Avaliação 2, conforme Plano de Avaliação da IES.

DA PROVA EM SEGUNDA OPORTUNIDADE:

Art. 16º - A Prova A2 em 2ª Oportunidade será aplicada aos estudantes que se enquadram
nos motivos estabelecidos no regimento interno da instituição e que tiveram seus protocolos
devidamente deferidos, de acordo com o calendário acadêmico. A prova será realizada para
todas as IES do Grupo Ănima, no formato on-line, na plataforma Ŭlife, em um único dia,
16/12/2020, de 17h00 às 22h00, e o estudante terá 3 (três) horas corridas para realizar a
prova, o horário final da prova não será alterado, idependente do horário que o aluno iniciou a
prova.

§ 1º - O interessado, ou pessoa por ele autorizada, dará entrada ao Requerimento de Prova em
Segunda Oportunidade, no Ŭlife, respeitando o prazo definido em calendário acadêmico para
o tipo de avaliação perdida (A2). As solicitações realizadas fora do prazo estabelecido em
calendário acadêmico serão indeferidas.

§ 2º - A Secretaria Acadêmica analisará o pedido conferindo a sua tempestividade e dará retorno
ao estudante através do protocolo solicitado pelo mesmo.

Jaraguá do Sul, 24 de novembro de 2020.

Flávio Garcia Sartori
Diretor da Faculdade Sociesc de Educação de Jaraguá do Sul

ANEXO I: UNIDADES CURRICULARES ELEGÍVEIS A PROVA A2 X DATAS

UNIDADE CURRICULAR

Administração e integração de operações e qualidade
Administração e integração logística
Administração e integração logística (turmas LOG1AN-MCA e
LOG1AN-MCB)
Agravos e imunidade em saúde animal
Agrometeorologia e climatologia
Alfabetização e letramento
Alimentação e nutrição na saúde humana
Ambientes computacionais e conectividade
Análise de circuitos elétricos em regimes permanente e transitório
Análise de dados e big data
Análise de fenômenos físicos da natureza
Análise e comportamento das estruturas
Análise e crítica do audiovisual
Análise e intervenção em psicologia social
Análise e modelagem de sistemas de potência em alta tensão
Análise e modificação de comportamento
Análises ambientais, toxicológicas e forenses
Análises citológicas e biotecnologia
Análises de microorganismos e vigilância sanitária
Análises histológicas e imunohematológicas
Análises metabólicas e perfusionais
Anestesiologia e terapêutica
Animação
Aprendizagem e competências organizacionais
Aspectos humanos e socioculturais
Atenção integral a saúde da criança e do adolescente
Atenção integral a saúde da mulher e do neonato
Atenção integral a saúde do adulto e do idoso
Atenção integral as urgências e emergências
Atenção psicossocial em saúde
Audiovisual publicitário
Auditoria, Perícia e Arbitragem
Avaliação psicológica
Bebidas e harmonização
Bens, posse e propriedade
Biodiversidade vegetal
Biossistemas do corpo humano
Botânica aplicada
Branding

DATA A2

07/12/2020
02/12/2020
08/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
(continua)

UNIDADE CURRICULAR

Cenários e desenvolvimento socioeconômico
Ciência econômica e o contexto brasileiro
Ciência, Tecnologia e Sociedade
Ciências humanas e suas tecnologias
Ciências naturais e suas tecnologias
Cinema brasileiro e latino-americano
Comportamento químico e mecânico dos materiais
Comportamento, consumo e tendências
Computação gráfica e realidade virtual
Comunicação audiovisual
Comunicação integrada
Comunicação pública
Conforto ambiental
Conhecimentos morfofuncionais
Conhecimentos morfofuncionais de cabeça e pescoço
Cosmetologia estética
Cozinha brasileira, regional e de fusão
Cozinha brasileira, sustentabilidade e segurança alimentar
Cozinha internacional
Criação musical
Dentistica
Desenho e produção de som
Desenvolvimento de medicamentos e cosméticos
Desenvolvimento Humano
Direção de arte audiovisual
Direito Digital
Direito processual civil
Direito processual civil (turmas DIR1AN-LVB e DIR1AN-LVC)
Direito processual do trabalho e a seguridade social
Direito processual penal
Disfunções musculoesqueléticas
Ecologia e biodiversidade de cordados
Ecologia e biodiversidade de invertebrados
Economia de empresas e sustentabilidade
Economia e extensão rural
Economia e extensão rural (turma AGR1AN-BOA, GDA1AN-BOA)
Educação básica: avaliação e currículo
Educação básica: avaliação e currículo (turmas CBIL1AM-MCA,
CBIL1AM-MCB, CBIL1AM-MCC, CBIL1AM-MCD e PED1AMMCA)
Educação física e sociedade
Educação física na educação infantil e no ensino fundamental
Educação física na idade adulta e no envelhecimento

DATA A2

03/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
04/12/2020
08/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
(continua)

UNIDADE CURRICULAR

Educação física no ensino médio e na educação de jovens e adultos
Educação física, arte, corpo e movimento
Educação matemática: a construção do saber e do fazer matemático
Elementos de máquinas e projetos de dispositivos mecânicos
Eletrônica industrial
Endodontia
Enfermagem na saúde coletiva
Entomologia agrícola
Escoamento, agitação e mistura
Estado, política e direito
Estética corporal e eletroestética
Estética em pré e pós-operatório
Estética facial e eletroestética
Estomatopatologia e imaginologia
Estrutura e dinâmica dos farmácos
Estruturas de fundações e contenções
Estruturas e ambientes das org
Estruturas e ambientes das organizações
Estruturas isostáticas e hiperestáticas
Estruturas matemáticas
Estudos aplicados de moda
Estudos críticos: história, arte e cultura
Estudos críticos: história, arte e cultura (turma ARQ1AM-BUA e
ARQ1AM-BUD)
Estudos do cinema
Ética, valores e cultura organizacional
Expressão visual
Farmacologia da terapêutica
Fenômenos elétricos, magnéticos e oscilatórios
Fisioterapia cardiorrespiratório e hospitalar
Fisioterapia em disfunções neurológicas
Fisioterapia musculoesquelética do quadrante inferior
Fisioterapia musculoesquelética do quadrante superior
Fisioterapia na saúde coletiva e do trabalhador
Fisioterapia nas fases da vida
Formação do Brasil contemporâneo e direitos humanos
Garde manger e cozinha criativa
Gêneros discursivos
Gêneros discursivos - Português
Geologia e mecânica dos solos
Geologia estrutural
Geologia urbana
Gestão comercial

DATA A2

02/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
(continua)

UNIDADE CURRICULAR

Gestão da qualidade e sustentabilidade
Gestão das tecnologias de saúde
Gestão de marketing
Gestão de negócios em alimentos e bebidas
Gestão de projetos e gestão de manutenção
Gestão de supply chain
Gestão e qualidade de software
Gestão educacional e políticas públicas
Gestão estratégica de finanças
Gestão estratégica do turismo
Globalização e contemporaneidade
Globalização e estratégia
Globalização e estratégia (turmas AEM1AN-BUD, AEM1AN-GUA,
AEM1AN-GUB, AEM1AN-GUC, AEM1AN-JBA, AEM1AN-JBB,
AEM1AN-PLC, AEM1AN-PRA, AEM1AN-SNA, AEM1AN-SNB,
AEM1AN-VLA, AEM1AN-VLB, AEM1AN-VLC, CCT1AN-BUC,
CCT1AN-GUA, CCT1AN-GUB, CCT1AN-GUC, CCT1AN-JBA,
CCT1AN-JBB, CCT1AN-PLC, CCT1AN-PRA, CCT1AN-SNA,
CCT1AN-SNB, CCT1AN-VLA, CCT1AN-VLB, CCT1AN-VLC e
PRG1AN-BNA)
Governança corporativa e controladoria
Governança e serviços de TI
Hidrogeologia e recursos hídricos
Hospitalidade, turismo e gastronomia
Humanismo e anti-humanismo
Imagem de moda
Imagem e identidade visual
Inclusão e libras
Informação e projeto gráfico
Informação jornalística
Inovação, sustentabilidade e competitividade empresarial
Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal
Instalações elétricas e hidrossanitárias prediais
Integração clínico patológica
Integração clínico patológica (turmas BIO1AN-BOC, BIO1AN-BOG,
BIO1AN-BTB, BIO1AN-BTD, BIO1AN-BTE, ENF1AM-BTA,
ENF1AN-BTA e ENF1AN-BTC)
Inteligência artificial
Irrigação e drenagem
Laboratório de projetos editoriais
Licenciamento e gestão ambiental
Licenciamento e manejo ambiental
Língua portuguesa e literatura Infantojuvenil
Língua, forma, relação e sentido

DATA A2

07/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
04/12/2020

08/12/2020

04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
(continua)

UNIDADE CURRICULAR

Linguagens e relações estéticas
Linguagens midiáticas e competências interculturais
Linguagens visuais e tipografia
Literatura e identidade cultural
Literatura e identidade cultural - Português
Literatura e modernidade - Português
Ludicidade, linguagens, corpo e movimento
Marketing, branding e prospecção de mercados
Materiais, técnicas e tecnologias de construção
Mecanismos de agressão e defesa
Medição em Ciências e Representação Gráfica
Medicina de ruminantes
Medicina Veterinária Investigativa
Meio ambiente e medicina de animais silvestres
Meios de hospedagem e operação de hotéis
Meios de representação
Mercado audiovisual
Mercado financeiro e valuation
Metodologia de projeto
Microprocessadores e microcontroladores
Mídia
Modelagem de software
Modelagem e simulação de sistemas elétricos e magnéticos
Modelagem e simulação do mundo físico-químico
Modelagem virtual e prototipagem
Modelos, métodos e técnicas da engenharia de software
Monitoramento ambiental
Morfofisiologia de plantas cultivadas
Movimento humano
Movimentos sociais e serviço social na contemporaneidade
Narrativas e produção transmídia
Narrativas ficcionais
Naturologia na Atenção Integral à Saúde
Negócios da comunicação
Negócios da moda
Negócios e contratos jurídicos
Nutrição clínica
Nutrição em saúde coletiva
Nutrição em saúde coletiva (turmas NUT1AM-BCC, NUT1AM-GJB,
NUT1AN-BCC, NUT1AN-GJE, NUT1AN-JCA, NUT1AN-LVD,
NUT1AN-SBA e NUTSP1AN-UDB
Nutrição esportiva e estética

DATA A2

07/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
(continua)

UNIDADE CURRICULAR

Nutrição, saúde e doença nas fases da vida
O controle social e o direito penal
Odontopediatria e PCD
Operações unitárias em sistemas particulados
Panificação e confeitaria
Pedagogia dos esportes individuais e dos esportes paralímpicos
Performance
Perfuração
Periodontia
Perspectivas fenomenológicas existenciais e humanistas
Pessoas, relações familiares e sucessórias
Planejamento de campanha
Planejamento e controle da produção
Planejamento e controle de custos
Planejamento e gestão de unidades de alimentação e nutrição
Planejamento estratégico de relações públicas
Planejamento social e gestão democrática
Política externa brasileira
Pós-produção audiovisual
Práticas em gestão e inovação em clínicas e centros estéticos
Processo de cuidar em enfermagem
Processos biológicos
Processos de fabricação mecânica
Processos de trabalho em serviço social
Processos fotográficos
Processos psicológicos, biológicos e cognição
Processos psicopatológicos e contemporaneidade
Produção de conteúdo em multiplataformas
Produção fotográfica digital
Profissão docente e identidade profissional
Programação de jogos multiplataforma e engines
Programação de soluções computacionais
Projeto comercial e de serviço
Projeto da paisagem urbana
Projeto de ambientes e interiores
Projeto de arquitetura e urbanismo
Projeto de habitação
Projeto de reabilitação, conservação e restauro
Projeto de redes
Projeto e realização do produto
Projeto em design de produto

Projetos complementares de interiores

DATA A2

03/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020

07/12/2020
(continua)

UNIDADE CURRICULAR

Projetos e processos de TI
Projetos multiplataforma
Psicanálise, teoria e técnica
Psicologia e educação
Psicologia, gênero, raça e sexualidade
Química dos processos industriais
Química dos produtos naturais
Racionalidades em saúde da tradição chinesa
Realidade contemporânea
Recursos florestais e paisagismo
Redes locais e convergentes
Refrigeração e ar condicionado
Registros e demonstrações contábeis
Relações de comércio exterior
Relações estatais, meio ambiente e sustentabilidade
Relações jurídicas internacionais
Relações trabalhistas
Relações transatlânticas: Brasil e África
Reprodução animal e biotecnologias
Resistência dos materiais e elementos de máquinas
Saberes necessários à docência em educação infantil
Saneamento básico
Saúde Coletiva, Ética e Deontologia
Saúde de animais de produção
Saúde Única
Segurança internacional
Semiologia em enfermagem
Semiologia em enfermagem (turmas ENF1AM-MCE e ENF1AN-ESA)
Semiotécnica em enfermagem
Sistema de controle dinâmico e moderno
Sistema de proteção social brasileiro
Sistema nervoso e aparelho locomotor dos animais
Sistema tributário nacional e a atividade empresarial
Sistemas computacionais e segurança
Sistemas digitais
Sistemas distribuídos e mobile
Sistemas estruturais e construtivos
Sistemas fluidomecânicos
Sistemas operacionais e redes de computadores
Sistemas termodinâmicos e transmissão de calor
Sistemas vitais dos animais
Solução de conflitos e trabalho com grupos
Técnicas cirúrgicas

DATA A2

07/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
02/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
03/12/2020
(continua)

UNIDADE CURRICULAR

DATA A2

Técnicas de massagem e terapias alternativas
02/12/2020
Técnicas de produção em design
07/12/2020
Técnicas dietéticas e gastronomia
03/12/2020
Tecnologia e análises de alimentos
07/12/2020
Tecnologia, inovação e qualidade de medicamentos
03/12/2020
Tecnologias 4.0 aplicadas na produção
07/12/2020
Tecnologias da informação e da comunicação na educação
07/12/2020
Tecnologias de processos e metodologias de solução de problemas
07/12/2020
Teoria e projeto urbano
04/12/2020
Teoria e projeto urbano (turmas ARQ1AN-PRA e ARQ1AN-PRD)
08/12/2020
Teoria geral do direito
07/12/2020
Teorias criminológicas
07/12/2020
Teorias e métodos das Ciências Humanas
04/12/2020
Têxteis e superfícies
07/12/2020
Tomada de decisão
07/12/2020
Tomada de decisão (turma AEM1AN-BTA e CCT1AN-BTA)
03/12/2020
Topografia e geotecnia
07/12/2020
Treinamento esportivo e prescrição de exercício físico
02/12/2020
Tricologia e visagismo
04/12/2020
Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos
03/12/2020
Velocidade das reações químicas
07/12/2020
Zootecnia de aves, suínos e aquicultura
03/12/2020
Zootecnia de ruminantes
03/12/2020
*Alterações/atualizações são possíveis e serão comunicadas com antecedência.

