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Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 2S/2021 
As disciplinas teóricas do 2S/2020, em virtude da pandemia de COVID-19 e da necessidade 
de manutenção de distanciamento social, serão conduzidas integralmente de forma remota 
e mediada por tecnologia, incluindo os processos avaliativos. 

 

Forma de Condução das Aulas Remotas Mediadas por Tecnologia 
[x] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[x] Aulas Gravadas  
[   ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: O conteúdo da disciplina será abordado virtualmente por meio de aulas síncronas 

pelo Google Meet e também por vídeos disponibilizados pela professora. Serão 

disponibilizados os slides de aula e exercícios direcionados, incluindo exercícios em planilha 

eletrônica de Excel. Toda comunicação será feita pelo Google Classroom.  

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Será disponibilizado um horário para os alunos tirarem duvidas do conteúdo e 

dos exercícios das listas antes e após cada aula síncrona.  

 

Plataforma Virtual que se pretende utilizar 
[ x ] Google Classroom + Google Meet  
[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: A avaliação será realizada por meio de 02 provas que deverão ser realizadas em 

grupo e entregues em formato de vídeo nas datas indicadas no calendário.  Os alunos serão 

divididos em grupos de 5 participantes e serão fornecidas questões para cada grupo com 24 
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h de antecedência (10h da segunda feira que antecede a aula). Os alunos deverão preparar 

uma apresentação no power point com a resolução detalhada das questões e entregar no 

formato de vídeo gravado até as 12h do dia da aula (terça-feira). Desta maneira os alunos 

terão 26h (incluindo as 2h do horário regular da aula) para se reunir, discutir as questões, 

preparar a apresentação e realizar a gravação.  As questões serão elaborados de maneira a 

contemplar o conteúdo das aulas e permitir o trabalho em grupo para reforçar os conceitos 

dados em aula.  Será considerada parte de avaliação não somente a resolução correta dos 

exercícios, mas também o engajamento do grupo em resolver os problemas. Todos os 

membros do grupo deverão realizar parte da apresentação e demonstrar seu conhecimento 

sobre o assunto em questão.  

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
2 Provas (P1 e P2)  
Nota final (NF): NP = (P1+P2)/2  
Se NF ≥ 5,0 = Aprovado; Se NF < 5,0 = Exame. 
Nota final após exame: NF(apos_exame) = (NF + NE)/2 
Se NF(após_exame) ≥ 5,0 – Aprovado 
Se NF(após_exame) < 5,0 - Reprovado 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
 
Aulas: 10/08; 17/08; 24/08; 31/08; 14/09; 21/09.  
OBS: 07/09 – Não haverá aula. 
P1: 28/09  
Aulas: 05/10; 19/10; 26/10; 09/11, 16/11, 23/11, 30/11,  
OBS: 12/10 – Não haverá aula.  
          02/11 – Não haverá aula.  
P2: 07/12 
 
09-14/12 Semana de estudos 
20/12: Exame deve ser entregue até esta data 
 

 

Outras informações relevantes 
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