BACHARELADO EM ENFERMAGEM
Orientação de autoestudo – Horário – Semana de 30.03 a 03.04 de 2020
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO - UNIRIOS - HORÁRIO NOTURNO - 2020.1 – AULAS REMOTAS
HORÁRIO
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BACHARELADO EM ENFERMAGEM
I PERÍODO

II PERÍODO

Evolução da
Enfermagem
- CONTEÚDO: Código
de
Ética
dos
Profissionais
Enfermeiros
(http://www.cofen.gov
.br/resolucao-cofenno5642017_59145.html)

Segunda

- A atividade será
enviada via Portal
Educacional e e-mail da
turma e deve ser
devolvida
até
12.04.2020. O discente
deverá
ler
os
documentos e destacar
um dever e uma
proibição escrevendo
uma análise crítica
sobre os destaques

19:20 20:10

IV PERÍODO

V PERÍODO

VI PERÍODO

Embriologia

Método do Cuidar

Saúde do Idoso

- CONTEÚDO: Primeira
semana
do
desenvolvimento
humano: Fecundação e
clivagem do zigoto;
Formação
do
blastocisto

- CONTEÚDO: Etapas
de
planejamento,
implementação
e
avaliação
da
Assistência
de
Enfermagem.

Exames
Laboratoriais

- Slides e vídeos serão
disponibilizados
no
AVA – a partir de
30/03
- A atividade será um
estudo
Dirigido
Individual
com
questões dissertativas
sobre os conteúdos
acima.
Atividade
será
disponibilizada no AVA
–entrega até 12/04

III PERÍODO

Farmacologia
- CONTEÚDO:
Sistema Nervoso
Autônomo: Divisão
do Sistema Nervoso
Autônomo, Fisiologia
do Sistema Nervoso
Autônomo,
Neurotransmissores
ganglionares do
Sistema Nervoso
Autônomo, Ações do
Sistema Nervoso
Autônomo,
Receptores do
Sistema Nervoso
Autônomo
- As atividades serão
disponibilizadas no
AVA – A partir de
30/03. Entrega até
12.04

- Slides e materiais
(artigos e capítulos de
livros)
serão
disponibilizados
no
Portal Acadêmico – A
partir de 30/03.
- Será disponibilizada
uma
atividade
no
Portal Acadêmico no
valor de 2,5 pontos.
Entrega até 06/04.
- Todas as atividades,
avaliações e trabalhos
deverão
ser
encaminhados/entregu
es
via
e-mail
institucional:
andrea.tenorio@unirio
s.edu.br

- Exames para
avaliação da função
hepática:
Transaminases (AST e
ALT) Gama glutamil
transferase (Gama GT),
Bilirrubinas, Fosfatase
Alcalina, Albumina
Tempo de protrombina
- Material disponível no
Portal Acadêmico a
partir de 31.03.
- A atividade deverá ser
enviada para o email
vanessa.sandes@unirio
s.edu.br, até 12.04

CONTEÚDO:
Condições Clínicas e
Agravos
à
Saúde
Frequentes em Pessoas
Idosas – Parte 1
Peculiaridades
da
saúde e doença de
idosos, Redução da
reserva
fisiológica
Polipatologia, Cascata
iatrogênica.
- Material
disponibilizado no AVA
a partir do dia 30.03.
Entrega até 12.04.

VII PERÍODO

VIII PERÍODO
Paciente Crítico

APH
-

CONTEÚDO:
Trauma
Crânio
Encefálico (TCE).
- Vídeo aula será
disponibilizada
no
AVA – A partir do dia
31/03

- CONTEÚDO:
Distúrbios
hidroeletrolíticos no
paciente crítico
-Materiais:
http://revista.fmrp.u
sp.br/1999/vol32n4
/disturbios_equilibri
o_hidroeletrolitico.p
df

Livro
disponibilizado para http://docs.bvsalud.
os alunos no AVA
org/biblioref/2018/
03/880497/entende
PHTLS ndo-os-disturbiosAtendimento
Pré- hidroeletroliticos-eHospitalar
ao o-equilibrio-acidoTraumatizado.
7ª basico.pdf
edição. Ed. Elsevier,
2017
https://revistas.pucs
p.br/RFCMS/article/
- A atividade será um
viewFile/2407/pdf
estudo dirigido com
questões objetivas
sobre o conteúdo https://www.youtub
e.com/watch?v=yak
acima.
XpLJYtUs
· A Atividade será
disponibilizada
no
- A atividade será
AVA a partir do dia disponibilizada
no
31/03;
portal acadêmico e
após a confecção dos
fichamentos, enviar

IX PERÍODO

X PERÍODO
TG II
- Orientações via
e-mail

· Valor = 3,0 pontos;
· Data da entrega até
12/04.
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INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

BCM

Fisiologia

Nutrição

Obstetrícia

Cirúrgica I

CONTEÚDO:
Membrana
Celular:
Estrutura e função

CONTEÚDO:
Fisiologia Cardíaca

- CONTEÚDO: Doenças
crônicas
não
transmissíveis (DNCT)

- CONTEÚDO: Cálculo
da idade gestacional,
data provável de parto
(DPP)
e
Exames
Complementares

Métodos e
Técnicas

- CONTEÚDO: Fases do
processo
de
cicatrização da ferida
cirúrgica
e
complicações da ferida
cirúrgica.

- Roteiro no AVA

20:20 21:10

21:10 22:00

para o email do
professor
paulocesar.filho@uni
rios.edu.br

- Consultar o livro A
CÉLULA, 3ª ed. de
Fernandes F. Carvalho.
Disponível
na
Biblioteca Virtual acesso através do site
do UNIRIOS, na aba
Biblioteca, ou através
do
seu
portal
acadêmico.
Consulte
Biomembranas
–
capítulo 7.
- Para ajudar na sua
compreensão assistir o
vídeo:
https://www.dailymoti
on.com/video/x2wm2
bk
- Para o conteúdo
acima estará disponível
no AVA uma atividade

- Material e atividades
disponíveis no AVA a
partir do dia 30.03

Materiais
serão
disponibilizados
no
AVA – a partir de 30.03

- Atividade no AVA,
entrega até o dia 12.04

- Atividade com o
artigo:
Doenças
crônicas
não
transmissíveis e fatores
associados em adultos
numa área urbana de
pobreza do nordeste
brasileiro.
Será
utilizado o ambiente
virtual
de
aprendizagem (AVA)
para
o
desenvolvimento
da
atividade, como prazo
para execução até o dia
10.04.2020.

Genética
CONTEÚDO:
Herança monogênica
(Leis
da
hereditariedade de
Mendel) e estudo dos
heredogramas

Estatística
Aplicada
- CONTEÚDO: Medidas
de tendência Central
para dados Agrupados
https://pt.slideshare.n
et/JoaoAlessandro/aul

- Será utilizado o
manual de Pré-Natal do
Ministério da Saúde, o
caderno 32. Usaremos
também
o
rastreamento
e
diagnóstico de diabetes
mellitus gestacional no
Brasil da Organização
Pan-Americana
de
saúde
- Materiais disponíveis
no AVA
- Avaliação será a
resolução do estudo de
caso
que
estará
disponível no AVA a
partir do dia 30/03 e
deverá ser respondido
até o dia dia 13/04.

- CONTEÚDO:
pesquisa
quantitativa
enfermagem

- Serão abordados os
conhecimentos iniciais
sobre
a
ferida
operatória
e
suas
complicações no pósoperatório.
-REFERÊNCIAS:
http://www.reme.org.
br/artigo/detalhes/29
9
http://www.scielo.br/
pdf/abcd/v20n1/10.pd
f
http://www.scielo.br/
pdf/rlae/v24/pt_01041169-rlae-2402811.pdf
- A atividade proposta
é
um
fichamento
(englobando todos os

ADM I
CONTEÚDO:
Liderança/
Supervisão
e
Comunicação
na
Equipe de Trabalho

INTERVALO

A
na

- Será utilizado pelo
discente o artigo:
REVISÃO
DOS
DESENHOS
DE
PESQUISA
RELEVANTES PARA
ENFERMAGEM.
PARTE 1: DESENHOS
DE
PESQUISA
QUANTITATIVA
SOUSA, Valmi D.;
DRIESSNACK,
Martha;
MENDES,
Isabel Amélia Costa.
Revisão
dos
desenhos
de
pesquisa relevantes
para
enfermagem:
Parte 1: desenhos de
pesquisa
quantitativa.
Rev.
Latino-Am.
Enfermagem,
Ribeirão Preto , v.
15, n. 3, p. 502-507,
June
2007
.
Available
from
<http://www.scielo.

INTERVALO

- Materiais serão
disponibilizados no
AVA – a partir de
30.03
- A atividade será um
estudo
Dirigido
Individual
com
questões objetivas e
dissertativas sobre
os conteúdos acima
- Atividade será
disponibilizada
no
AVA até o dia 30.03 –
entrega até 12.04

a-09-med-de-tendcent-dados-agrup14921086
Livros: Estatistica Fácil,
Antonio Cresp, ed.
Saraiva
- Atividade enviada
para o portal do AVA

artigos
e
vídeos
referenciados) sobre a
fisiologia do processo
cicatricial enfatizando
as
principais
complicações da ferida
operatória, métodos de
prevenção
e
tratamento
destas
complicações
frequentemente
encontradas na clínica
cirúrgica (no mínimo
30 linhas extraídas de
sua leitura. Nada de
cópias. Valor = 2,5
pontos.

· REFERÊNCIAS:
Reflexão sobre o
cuidado como
essência da liderança
em enfermagem,
Sousa, L.B.; Barroso,
M.G.T., MGT, Esc
Anna Nery Rev
Enferm, 2009 janmar; 13 (1): 181-187

br/scielo.php?script
=sci_arttext&pid=S0
1041169200700030002
2&lng=en&nrm=iso>
. access on 30 Mar.
2020.
https://doi.org/10.1
590/S01041169200700030002
2.

· Práticas de
liderança em
enfermagem
hospitalar: uma self
de enfermeiros
gestores. Disponível
em:
http://dx.doi.org/10.
1590/S1980220X201602440320
6.

- A atividade será no
disponibilizada no email da turma, onde
deverá ser realizado
uma resenha do
artigo e entregue via
e-mail do professor
até
o
dia
10/04/2020.

· Refletindo sobre
liderança em
Enfermagem,
Ribeiro, M.;Santos,
S.L.; Meira, T.G.B.M.,
Esc Anna Nery Rev
Enferm, 2006.
Após a leitura do
material
disponibilizado,
artigos e esquema de
aula em slide o
discente será capaz
através de uma
análise critica
pontuar:
· A diferença entre
líder e chefe;

22:00 22:50

· A importância da
liderança na

enfermagem;
· A importância da
comunicação clara
para o
desenvolvimento de
um bom trabalho.
- Essa atividade será
no AVA e estará
disponível na
semana de 30.03 até
o dia 10.04.

18:30 19:20

Histologia

Bioética
- CONTEÚDO:
profissional

Sigilo

- Será disponível um
artigo no Portal
Acadêmico
(http://www.scielo.br/
pdf/sssoc/n117/06.pdf
)

Terça

- A atividade será uma
crítica ao artigo e será
disponibilizada
pelo
Portal Acadêmico e
pelo e-mail da turma.
Deverá ser enviado até
12/04/2020 para o email institucional da
docente
renata.nascimento@un
irios.edu.br.

- CONTEÚDO: Tecido
Conjuntivo
Cartilaginoso
- Slides e vídeos serão
disponibilizados
no
AVA – a partir de
30/03
- A atividade será um
estudo
Dirigido
Individual
com
questões dissertativas
sobre os conteúdos
acima.
Atividade
será
disponibilizada no AVA
–entrega até 12/04

Saúde do
Adolescente
Patologia
CONTEÚDO:
Acidente
Vascular
Cerebral Isquêmico
- Slides, vídeo aula e
estudos
serão
disponibilizados no
AVA – a partir de
30/03
- Atividade:
- Vídeo Aula sobre
Acidente
Vascular
Cerebral
- Atividade será
disponibilizada
no
AVA – Valor: 2,5
pontos. Entrega até
12/04

Semiologia e
Semiotécnica II

Saúde do Homem
-

CONTEÚDO:
Sondagem
Nasogástrica
e
Nasoentérica
Materiais
serão
disponibilizados
no
AVA – a partir de 31.03
- A atividade será um
estudo
Dirigido
Individual
com
questões objetivas e
dissertativas sobre os
conteúdos acima
Atividade
será
disponibilizada no AVA
até o dia 31.03 –
entrega até 14.04

CONTEÚDO:
Disfunções urinárias:
Insuficiência
renal,
urolitíase e infecção do
trato urinário.
- Vídeo aula será
disponibilizada no AVA
– A partir do dia 31/03
- Livro disponibilizado
para os alunos no AVA
- BRUNNER, L. S.; &
SUDDARTH, D. Tratado
de
Enfermagem
Médico-Cirúrgica. Rio
de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
- - A atividade será um
estudo dirigido com
questões
objetivas
sobre
o
conteúdo
acima.

19:20 20:10

· A Atividade será
disponibilizada no AVA

CONTEÚDO:
Programa de Saúde do
Adolescente – PROSAD
Material
será
disponibilizado no AVA
a partir do dia 30/03
- Links:
Manual do Ministério:
Programa Saúde do
Adolescente.
Bases
Programáticas.
http://bvsms.saude.go
v.br/bvs/publicacoes/c
d03_05.pdf
Manual do Ministério:
Orientações básicas de
atenção
integral
à
saúde de adolescentes
nas escolas e unidades
básicas de saúde.
http://bvsms.saude.go
v.br/bvs/publicacoes/
orientacao_basica_saud
e_adolescente.pdf
- Estudo dirigido sobre
o Programa de Saúde
do Adolescente. Será

Didática
Saúde Mental
- CONTEÚDO:
Desenvolvimento da
Personalidade:
Modelo Psicanalítico,
Modelo Interpessoal,
Modelo Psicossocial,
Modelo das Relações
Objetais, Modelo
Cognitivo, Modelo
Moral, Modelo de
Peplau
- Material
disponibilizado no
AVA a partir do dia
31.03. Entrega até
12.04.

CONTEÚDO:
Educação em Saúde
como
proposta
pedagógica
na
perspectiva
de
graduandos
de
enfermagem na era
da informação e do
conhecimento
Referências:
COLOMÉ,
Juliana
Silveira; OLIVEIRA,
Dora Lúcia Leidens
Corrêa. Educação em
saúde: por quem e
para quem? A visão
de estudantes de
graduação
em
enfermagem.
Disponível
em:
http://www.scielo.b
r/scielo.php?pid=S0
1040707201200010002
0&script=sci_abstrac
t&tlng=pt.
Acesso
em: 20 mar. 2020
- Recursos Didáticos:
VÍDEO – Ensino de
Ciências:
como
construir um mapa
conceitual. Vídeo 9.

a partir do dia 31/03;
· Valor = 3,0 pontos;
· Data da entrega até
12/04.

utilizado o ambiente
virtual
de
aprendizagem (AVA)
para
o
desenvolvimento
da
atividade, como prazo
para execução até o dia
10.04.2020

Disponível
em:
https://www.youtub
e.com/watch?v=Yvcx
PEAPLSE. Acesso em:
21 mar 2020
- Materiais estarão
disponíveis no Portal
Acadêmico
- Atividade: Mapa
Conceitual – Portal
Acadêmico no dia
30.03, entrega 03.04
via e-mail

20:1020:20
20:20 21:10

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

Bioquímica

Microbiologia

Saúde do Adulto

- CONTEÚDO: Lipídios

- CONTEÚDO: Fungos
(Características gerais
dos fungos; Citologia
fúngica;
Morfologia
fúngica;
Reprodução
dos fungos; Micoses)

- As atividades serão
disponibilizadas no
AVA – A partir de
30.03. Entrega até
12.04

Materiais
serão
disponibilizados
no
AVA – a partir de 31.03
- A atividade será um
estudo
Dirigido
Individual
com
questões objetivas e
dissertativas sobre os
conteúdos acima

21:10 22:00

22:00 –
22:50

- Atividade será
disponibilizada no AVA
até o dia 31.03 –
entrega até 12.04

Psicologia

Parasitologia

Atenção Básica

CONTEÚDO:
Aspectos
Psicológicos
da
Enfermagem

CONTEÚDO:
Introdução
à
helmintologia;
Esquistossomose

- Leitura do Capítulo
1 – O Cuidar na
Enfermagem:
Aspectos
Psicológicos – Ruth
Beresin - Referência:
FARAH,
Olga
Guilhermina
Dias.
SÁ, Ana Cristina de.
(Org.).
Psicologia
Aplicada
a
Enfermagem.
São
Paulo: Manole, 2008.
Material
será
disponibilizado pelo
Portal Acadêmico.

Materiais
serão
disponibilizados
no
AVA – a partir de 30.03

CONTEÚDO:
Programas do MS para
fortalecimento
da
Atenção Básica: Melhor
em casa Academia da
Saúde

- Atividade estará
disponível no Portal
Acadêmico. Data da
Entrega: 07 de abril

- A atividade será um
estudo
Dirigido
Individual
com
questões dissertativas
sobre os conteúdos
acima
Atividade
será
disponibilizada no AVA
até o dia 30.03 –
entrega até 12.04

Materiais
serão
disponibilizados
no
AVA – a partir de 31.03
- A atividade será um
estudo
Dirigido
Individual
com
questões objetivas e
dissertativas sobre os
conteúdos acima
- Atividade será
disponibilizada no AVA
até o dia 31.03 –
entrega até 14.04

CONTEÚDO:
Assistência ao paciente
portador de doenças
cardiovasculares:
Insuficiência cardíaca
congestiva e Arritmias
cardíacas.
- Os materiais serão
disponibilizados
no
AVA – a partir do dia
30/03 – entrega até
12.04.

INTERVALO

Cirúrgica II
CONTEÚDO:
Estrutura
Organizacional
do
Centro Cirúrgico
Material
será
disponibilizado no
AVA a partir do dia
30/03
- Links:
Livro:
Centro
Cirúrgico: atuação,
intervenção
e
cuidados
de
enfermagem. Nébia
Maria de Almeida
Figueiredo.2ª edição.
Yendis.
Biblioteca
Virtual:
https://plataforma.b
virtual.com.br/Leitor
/Publicacao/159488
/pdf/0
- Estudo dirigido
sobre o Estrutura

INTERVALO

INTERVALO

de 2020

Organizacional
do
Centro
Cirúrgico.
Será utilizado
o
ambiente virtual de
aprendizagem (AVA)
para
o
desenvolvimento da
atividade,
como
prazo para execução
até o dia 10.04.2020

18:30 19:20
19:20 20:10
20:1020:20

Semiologia e
Semiotécnica I
INTERVALO

- CONTEÚDO: Exame
físico da pele e
fâneros.

INTERVALO
Informática
Aplicada
- CONTEÚDO – Word –
Sumário Automático

Quarta

Material: Tutorial
(Portal Acadêmico)

–

- Atividade – Atividade
Prática
(Portal
Acadêmico)

Slides,
textos
(artigo e capítulo de
livro) e vídeos serão
disponibilizados no
AVA – A partir de
30/03.
- Será realizada uma
atividade no AVA no
valor de 2,5 pontos.
Entrega até 06/04.
- Todas as atividades,
avaliações
e
trabalhos
deverão
ser
encaminhados/entre
gues
via
e-mail
institucional:
andrea.tenorio@unir
ios.edu.br

Imunologia

DIC

- CONTEÚDO: Processo
Inflamatório
- Material disponível no
Portal Acadêmico a
partir de 31.03.
- A atividade deverá ser
enviada para o email
vanessa.sandes@unirio
s.edu.br, até 12.04

INTERVALO
Saúde da Mulher
-

CONTEÚDO:
A
sexualidade feminina
- Será utilizado pelo
discente o vídeo: As
Mulheres
e
a
Sexualidade - Os tabus
em torno do prazer
feminino – a ser
disponibilizado no AVA
- A atividade estará
disponível no AVA, e
ficará disponível até
12/04/2020.

- CONTEÚDO:
Amarela

Saúde do
Trabalhador
Febre

- Material de apoio:
https://portalarquivos
2.saude.gov.br/images
/pdf/2018/janeiro/18
/Guia-febre-amarela2018.pdf
https://youtu.be/BJNm
iERMCKU
- Simular um caso de
paciente que tenha
contraído
Febre
Amarela e traçar as
medidas de tratamento
do mesmo.
- A atividade deverá ser
respondida pelo AVAAmbiente Virtual de
Aprendizagem até dia
07/04.

CONTEÚDO:
Doenças
Ocupacionais:
Síndrome
de
Burnout.
REFERÊNCIA:
SINDROME
DE
BURNOUT E SUAS
CONSEQUENCIAS
NOS PROFISSIONAIS
DE ENFERMAGEM,
disponível
em:
http://dx.doi.org/10.
5892/RUVRV.91.200
210.
- Após a leitura do
material
disponibilizado,
o
discente será capaz
de:
· Conceituar SB;
·
Apontar
os
primeiros sinais e
sintomas;

20:20 21:10

· Discorrer sobre as
principais
influências de ter na

ADM II
CONTEÚDO:
Manuais
de
enfermagem
(regulamento,
regimento, normas,
rotinas,
procedimentos
e
organograma).
- Vídeo aula será
disponibilizada
no
AVA – A partir do dia
31/03.
- Material de Apoio:
http://www.corenpi.com.br/wpcontent/uploads/20
18/08/Regimentodo-Servi%C3%A7ode-EnfermagemModelo-Coren-PI2018.pdf
http://se.corens.port
alcofen.gov.br/1281
9_12819.html
- O aluno deverá
elaborar um POP
(protocolo
operacional padrão)

INTERVALO

INTERVALO

equipe
um
trabalhador com SB.
- Essa atividade será
no AVA e estará
disponível de na
semana de 30.03 até
o dia 10.04.

com o tema da sua
escolha.
· A Atividade será
disponibilizada
no
AVA a partir do dia
31/03;
· Valor de 3,0 pontos;
· Data da entrega até
12/04.

21:10 22:00

Saúde Coletiva

EBE

MTA

- CONTEÚDO: Níveis
de Complexidade do
SUS

CONTEÚDO:
Definições de utilização
de pesquisa, melhoria
da
qualidade
assistencial
e
da
produção científica em
enfermagem.

CONTEÚDO:
Fundamentos
de
práticas integrativas e
complementares:
Fundamentos
de
Geoterapia
Fundamentos
de
Massagem
e
Reflexologia

Material
disponibilizado no
AVA
até
30.03.
Entrega até 12.04.

- Slides e materiais
(artigos e capítulos de
livros)
serão
disponibilizados
no
Portal Acadêmico – A
partir de 30/03.
- Será disponibilizada
uma
atividade
no
Portal Acadêmico no
valor de 2,5 pontos.
Entrega até 06/04.
- Todas as atividades,
avaliações e trabalhos
deverão
ser
encaminhados/entregu
es
via
e-mail
institucional:
andrea.tenorio@unirio
s.edu.br

Material
disponibilizado no AVA
– A partir de 01.04.
Entrega até 12.04.

EBE

At. Domiciliar

CONTEÚDO:
Definições
de
utilização
de
pesquisa, melhoria
da
qualidade
assistencial e da
produção científica
em enfermagem.

CONTEÚDO:
Internação
Domiciliar.

- Slides e materiais
(artigos e capítulos
de livros) serão
disponibilizados no
Portal Acadêmico – A
partir de 30/03.

http://www.scielo.b
r/pdf/physis/v21n1
/v21n1a08.pdf

-

Será
disponibilizada uma
atividade no Portal
Acadêmico no valor
de
2,5
pontos.
Entrega até 06/04.
- Todas as atividades,
avaliações
e
trabalhos
deverão
ser
encaminhados/entre
gues
via
e-mail
institucional:
andrea.tenorio@unir
ios.edu.br

Materiais:
http://www.scielo.b
r/pdf/rsp/v39n3/24
792.pdf

https://youtu.be/SC
Qr4FrT8p0
a) Antes de ler e/ou
consultar o material
disponibilizado,
escrever o sabe ou
entende
sobre
internação
domiciliar.
b) Depois de
escrever o solicitado
no item a, acessar o
material
disponibilizado.
Feito isso, fazer um
texto dissertativo
comparando sua
opinião com o que
diz a literatura
- A atividade deverá
ser encaminhada

para o email
ysnaia.camarao@uni
rios.edu.br até dia
06/04/2020. No
assunto, colocar
ATAD1+nome do
aluno

18:30 19:20

Anatomia

Cirúrgica I (Turma
Extra)

- CONTEÚDO: Sistema
esquelético

- CONTEÚDO: Revisão
do Sistema Tegumentar

- Slides e vídeos serão
disponibilizados
no
AVA – A partir de
30/03

Material:
https://afh.bio.br/siste
mas/tegumentar/1.ph
p

Atividade:

- Elaborar um mapa
mental sobre o sistema
tegumentar,
enfatizando suas partes
e
suas
principais
funções

Atividade
de
gameficação do sistema
cardíaco

Quinta

- Vídeo Aula sobre
anatomia
cardíaca
funcional

19:20 20:10
20:1020:20

- A atividade deverá ser
encminhada para o
email
ysnaia.camarao@unirio
s.edu.br
até
dia
06/04/2020.
No
assunto,
colocar
ATCIR1+nome
do
aluno

Atividade
será
disponibilizada no AVA
– Valor: 2,5 pontos.
Entrega até 03/04

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

- Orientações via
e-mail

21:10 22:00
22:00 –
22:50

Sexta

INTERVALO

TG I

20:20 21:10

18:30 19:20

INTERVALO

MTC

Fundam.
Socioantropológic

INTERVALO

Material
disponibilizado no AVA

19:20 20:10
20:1020:20
20:20 21:10
21:10 22:00
22:00 –
22:50

os
Material
disponibilizado no AVA

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

