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QUADRO DE HORÁRIOS DAS APNP 2020 – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 
SUBSEQUENTE – DE 26/10 A 23/12/2020 

Turma Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

T11 

(2º semestre) 

19h30min 

às 21h30min 

Comunicação e 

Expressão II 

(Profa. Cláudia) 

Gestão de Projetos 

(Prof. Péricles) 

Introdução à Gestão 

dos Processos 

Organizacionais 

(Profa. Claire) 

Relações Humanas 

no Trabalho 

(Profa. Naiara) 

- 

T10 

(3º semestre) 

19h30min 

às 21h30min 

Administração de 

Materiais e 

Patrimônio 

(Prof. Péricles) 

Introdução à Gestão 

da Produção e 

Operações 

(Prof. Rodrigo M) 

Comunicação e 

Expressão III 

(Profa. Melissa) 

Introdução à Gestão 

da Produção e 

Operações 

(Prof. Rodrigo M) 

- 

 
Informações complementares sobre os horários das APNP 2020 

1) As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) serão sistematizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) – Moodle, havendo momentos síncronos (online) e atividades assíncronas 

(offline), para completar a carga horária semanal de cada componente curricular. Os encontros 

síncronos acontecerão por meio de ferramentas de webconferência, tais como Google Meet ou outra 

similar, a critério de cada professor(a). O link para as aulas síncronas será disponibilizado pelo(a) 

professor(a), 15 minutos antes do seu início, através do grupo do whatsApp de cada turma, pelo 

Moodle e/ou por e-mail. O(a) estudante que não participar do momento síncrono terá o registro de 

falta(s), correspondente ao tempo do encontro síncrono daquele dia. O momento síncrono diário 

terá a duração máxima de 2 horas relógio. 

2) A oferta dos componentes curriculares, por APNP, acontecerá de forma escalonada e com um 

quantitativo de períodos semanais diferente do realizado no ensino presencial, limitando-se à carga 

horária total prevista no Projeto Pedagógico de cada curso. Assim, à medida que completar a carga 

horária semestral de um componente curricular, esse será substituído por outro, conforme 

atualização do quadro de horários a ser publicizado no decorrer das APNP. 

 
Quadro de horário das aulas de Progressão Parcial 2020 com APNP – De 03/11 a 23/12/2020 

Turma/Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta 

T11 Admin (noite) 

18h30min às 

19h15min 

- 

Matemática 

Aplicada 

(Prof. Vagner) 

Técnicas de 

Negociação  

(Profa. Claire) 

Teoria Geral da 

Administração 

(Prof. Péricles) 

- 

T10 Admin (noite) 

18h30min às 

19h15min 

Gestão de 

Projetos 

(Prof. Péricles) 

Matemática 

Financeira 

(Profa. Adriana) 

- 

Comunicação e 

Expressão II 

(Profa. Laura) 

- 

Observação: Horários das progressões parciais do Subsequente (2 períodos semanais: 1 síncrono 

+ 1 assíncrono): Momento síncrono das 18h30min às 19h15min. 
 


