
 
   

 

Cronograma de Atividades Remotas da Área Técnica do Curso Técnico em Administração. 

 

Período Semanal 

Data da 

web 

conferência 

Docente 

Responsável 
Temática da Atividade Subtema 

11/05-15/05 01/06 Aline 
Empreendedorismo em meio à  

crise 

Surgimentos de novos negócios 

18/05-22/05 01/06 Anderson Suporte econômico dos pequenos negócios 

25/05-29/05 01/06 Vagner Comparação dos cenários  

01/06-05/06 22/06 Aline 

Legislação trabalhista na crise 

Suspensão dos contratos de trabalho 

08/06-12/06 22/06 Anderson Novos decretos e leis 

15/06-19/06 22/06 Vagner Manutenção do quadro de pessoal 

22/06-26/06 13/07 Aline 

Relações Internacionais na crise 

O papel do Itamaraty 

29/06-03/07 13/07 Anderson Finanças públicas 

06/07-10/07 13/07 Vagner Exportação e Importação 

13/07-17/07 03/08 Aline 
Comportamento do Consumidor 

Redução do consumo e os novos 

produtos/serviços 

20/07-24/07 03/08 Anderson Crescimento versus falência das empresas 

27/07-31/07 03/08 Vagner Consumo pela internet 

 



Cada professor será responsável em desenvolver uma atividade semanal sobre a temática escolhida, conforme apresentada do Quadro acima.  

As atividades serão enviadas a cada sexta-feira anterior ao começo das atividades serem aplicadas para os alunos. O envio das atividades será para 

a Coordenação de Ensino como cópia para o Coordenador de Curso. 

A Direção Acadêmica juntamente com Coordenação de Ensino e Coordenador de Assistência Estudantil (CAE) será responsável em divulgar e 

disponibilizar as atividades para os discentes, que terão o prazo de uma semana para desenvolve-las.  

Para culminância e verificação de aprendizagens será realizada uma Web Conferência conforme data prevista no Quadro, a ser realizadas as 19 

horas das segunda-feira, com duração de uma hora, onde os três docentes estão presentes para fazer as ponderações e conclusões finais das 

atividades propostas. 

O Coordenador Joselito Bispo será responsável para disponibilizar os links das Web Conferências trinta minutos antes do início, por WhatsApp.  

Logo solicitamos ao Coordenador de Assistência Estudantil (CAE) para adicioná-los aos grupos das turmas: 1º Ano Integrado; 2º Ano Integrado; 

3º Ano Integrado; I Semestre Subsequente e III Semestre Subsequente. 

 

 

 

 

 


