
Reposição de aulas canceladas em virtude da greve dos caminhoneiros

Visto  que  os  dias  letivos  deverão  ser  repostos  em  virtude  da  greve  dos

caminhoneiros, bem como aulas e atividades escolares/acadêmicas e que o calendário

precisa ser reorganizado, segue estratégias de reposição das aulas dos cursos do IFC

Campus Videira:

Curso Técnico Subsequente em Eletroeletrônica:

Visto que aulas já haviam sido adiantadas, devido a falta de professores no início do

semestre,  não será necessária nenhuma alteração.  O Professor Celso,  que está com

algumas aulas em atraso organizará um cronograma para reposição destas. 

Curso Técnico Subsequente em Eletrônica:

No cronograma do curso haviam alguns dias sem aulas no final do primeiro semestre e as

aulas estão ocorrendo normalmente, sendo utilizados esses dias em que não haveriam

aulas.

Curso Técnico Subsequente em Agropecuária:

A reposição dos dias 28 e 29 de maio corresponderam aos sábados letivos extras que

foram ministrados nos dias 02 e 16 de junho, necessitando apenas uma reposição para

compensar o dia 30 de maio, que por sua vez será realizada no próximo sábado, dia 30

de junho.

As reposições ocorridas no dia 02 de junho para as turmas 2017 e 2018 foram realizadas

por  meio  de  atividades  a  distância  ministradas  pela  professora  Isabela  Fonseca.  A

reposição no dia 16 de junho para a turma 2017 se deu por meio de atividade a distância

ministrada pelo professor Alan Padilha, e para a turma 2018, foi realizada uma visita com

os alunos ao asilo  da  cidade Videira  –  SC,  acompanhada pelos  professores  Ricardo

Araújo e Amanda Drehmer.

A reposição a ser realizada no dia 30 de junho será feita pelo professor Alan Padilha, para

a turma 2017 e pela professora Nadir Paula, para a turma 2018. Ambos farão atividades a

distância.



Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho:

1º Fase: Aulas do dia 28/05 – Atividade de recuperação registrada em 09/06;

    Aulas do dia 29/05 – Atividade de recuperação registrada em 23/06;

    Aulas do dia 30/05 – Atividade de recuperação registrada em 16/06;

3º Fase: Aulas do dia 28/05 – Atividade de recuperação registrada em 09/06;

   Aulas dos dias 29 e 30/05 – Atividade presencial no dia 30/06, curso de análise

de acidentes, durante todo o dia.

Cursos Técnicos Integrado em Agropecuária, Informática e Eletroeletrônica:

Serão ministrados três sábados letivos extras no segundo semestre, sendo dois no mês

de  setembro,  nos  dias  1  e  29,  para  repor  as  aulas  dos  dias  28  e  29  de  maio,

respectivamente, e outro no dia 24 de novembro, para repor o dia 30 de maio.

Sobre as atividades que serão realizadas, recomenda-se que seja dada preferência para

os professores das disciplinas de química,  educação física,  biologia e sociologia,  que

atualmente estão com problemas de carga horária.

Superior em Engenharia Elétrica: 

A reposição das aulas se dará através da extensão das aulas até o fechamento da carga

horária  atribuída  por  disciplina.  Pelo  calendário  acadêmico,  o  prazo  final  para  a

consolidação (fechamento) dos diários do 1 semestre no SIGAA é até o dia 13/07, tempo

o suficiente para o fechamento das disciplinas em andamento. 

Superior em Pedagogia: 

Disciplina

Dia da

aula

Dia de

reposição Observações

1ª Fase

Pesquisa e Processos

Educativos I

28/05 30/06 Aula normal 

 Filosofia 29/05 30/06 Trabalho escrito

Pedagogia e Prof. 

Docente

30/05 07/07 Aula normal

Linguística 28/05 02/07  Aula normal 



3ª Fase

Pesquisa e Processos

Educativos III

29/05 03/07 Aula com entrega de um artigo final

Infância 30/05 04/07 Aula normal

5ª Fase

Didática 28/05 02/07  Aula normal

Fundamentos 

Matemática

29/05 Desenvolvimento de práticas na 

escola CAIC 

Didática II 30/05 30/06 Trabalho referente ao filme: “Entre 

os muros da escola” 

7ª Fase

Libras II 28/05 02/07 Aula normal

Fundamentos de 

Ciências sociais

29/05 30/06 Saída pedagógica pela cidade de 

Videira -SC relacionado aos 

conteúdos: Patrimônio histórico e 

geográfico. Tópico do plano de 

ensino: “A cidade como um livro 

aberto”

Estatística 30/05 07/07 Trabalho de pesquisa para 

apresentação de gráficos e tabelas 

referentes a números da região

Superior em Ciência da Computação: 

Disciplinas 28/05 29/05 30/05
Aulas

perdidas
Atividades

Fundamentos
matemáticos da

computação
2 0

A atividade de reposição será 
disponibilizada on-line e constituirá na 
resolução de problemas que envolvam
o assunto de calculo proposional e os 
três tipos de prova de argumento 
(direta, indireta e do condicional)

Banco de Dados II 4 4

As aulas serão repostas com o 
desenvolvimento do projeto de 
tecnologias emergentes em BD 
(Projeto final da disciplinas)

Computação gráfica 3 0 0 3

A turma terá uma semana a mais de 
aula ou seja as aulas vão estender-se 
até a semana que inicia em 
02/07/2018

Redes II 2 3 5

A turma terá uma semana a mais de 
aula ou seja as aulas vão estender-se 
até a semana que inicia em 
02/07/2018

Inglês III 2 2 Os alunos terão um trabalho para 
fazer em casa e entregar até 04 de 



julho para repor estas aulas.

Sistemas Distribuidos 0 0 0 0

Todas as aulas de Sistemas 
Distribuídos já foram dadas, elas 
foram adiantadas devido um horário 
vago que a turma 
tinha nas quintas-feiras. O calendário 
já está fechado.

TCCI 2 0 0 2
Aula conforme calendário já previsto 
no dia 18/06. Alterações do TCI para a
entrega no final da disciplina 

pré-cálculo 0
Atividades para entregar sobre Função
do primeiro grau. Trabalho para 
entregar.

Algoritmos 2 3 5

As aulas serão repostas com o 
desenvolvimento do trabalho final da 
disciplina, onde os alunos deverão 
elaborar um sistema para controle de 
clientes

Linguágem de
Programação II

3 2 5
Trabalho de testes funcionais em 
aplicações web em dupla

Cálculo Diferencial e
Integral II

0

Atividades sobre aplicações de 
Integrais: volume dos sólidos de 
revolução. Trabalho em dupla para 
entregar.

Circuitos Digitais 2 3 5 Trabalho prático teórico - Semáforo

Inteface Homem
Máquina

3 3

A atividade de reposição será 
disponibilizada on-line e constituirá em
uma atividade para avaliação de 
acessibilidade de uma interface se 
utilizando do software NVDA

Optativa I 2 3 5
A reposição acontecerá nos dias 03 e 
04 de julho como previsto no 
calendário acadêmico.

Inglês I 1 1 2
Os alunos terão um trabalho para 
fazer em casa e entregar até 04 de 
julho para repor estas aulas.

Física I 1 1

Estrutura de Dados 0
os alunos terão um trabalho sobre 
hash para entregar até o último dia 
letivo, como atividade de reposição. 

Compiladores 2 2
As 2 aulas serão repostas no final da 
disciplina, em 29/06


