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Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 1S/2021 

As disciplinas teóricas do 1S/2021, 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. Qualquer alteração na 
forma de condução da disciplina será informada com a devida antecedência. 

 

 

Forma de Condução das Aulas Remotas Mediadas por Tecnologia 

[   ] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[ X ] Aulas Gravadas 
[ X ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: As aulas serão conduzidas de forma síncrona (aulas ao vivo no Google Meet com 
disponibilização das gravações) e assíncrona (aulas já gravadas disponíveis no Google 
Classroom). 
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Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 

Descrição: O atendimento das dúvidas ocorrerá via bloco de discussões no Google Classroom 
para que todos os alunos tenham acesso às discussões. Não serão respondidos e-mails 
particulares com dúvidas. 

 

 

Plataforma Virtual que se pretende utilizar 

[ X ] Google Classroom + Google Meet  
[ X ] Moodle 

Outra (especificar): Youtube com vídeos já gravados 

 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 

Descrição: Os alunos serão avaliados por meio de três avaliações (P1-3) disponibilizadas no 

Google Classroom e/ou Moodle. A avaliação consiste em responder as questões enviadas no 
dia da avaliação conforme indicado a seguir. Haverá um período de 24 horas entre a liberação 
das questões até a entrega, sendo esse o período disponível para responder as questões 
atribuídas. 
 
P1 27/04/2021 10 h para entregar no dia 28/04/2021 até as 10 h 

P2 01/06/2021 10 h para entregar no dia 02/06/2021 até as 10 h 

P3 13/07/202110 h para entregar no dia 14/07/2021 até as 10 h 
 
EXAME: 20/07/2021 10 h com entrega para dia 21/07/2021 até as 10 h 
 
Cada 14 dias (2 semanas), sempre de Quintas-feiras 10 h, serão aplicados testes, com 5 
questões  cada, com prazo de entrega de até 5 dias - até a Terça-feira da semana seguinte, 

via Google Classroom. No total serão aplicados 6 testes. A nota média dos testes (0-10) será 
contada como 0-2 pontos para P1-3.  

 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 



 

 

Descrição: Calcula-se a média ponderada (MP) das notas das provas (P).  
 

MP=
P1+2P2+3P3

6
 MP ≥ 5,0   APROVADO            

 

MP < 5,0 EXAME 

               
A partir de MP e da nota do exame (E), a nota final (NF) será dada pela média aritmética: 
 

NF=
MP+ E

2
    

 
NF ≥ 5,0    APROVADO             
  
NF < 5,0 REPROVADO 

 
As provas serão baseadas na bibliografia recomendada (livros, slides, links, aulas síncronas 
e vídeos preparados pelo professor). 

 

 

 

 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 



 

 

 
Todas as Terças-feiras 10-12 h as aulas serão conduzidas de forma síncrona via Google Classroom meet: 

https://meet.google.com/wqy-koap-sxu?authuser=0. Todas as Quintas-feiras, alunos assistirão material 

didático disponibilizado via Google Classroom. 

Aplicação dos testes T1-6 segue o seguinte calendário: 

 

T1. 08/04/2021  

T2. 22/04/2021  

 

T3. 06/05/2021 

T4. 20/05/2021 

 

T5. 10/06/2021 

T6. 24/06/2021 

 

 

Aplicação de provas: 

  

P1 27/04/2021 10 h entrega em até 24 h 

 

P2 01/06/2021 10 h entrega em até 24 h 

 

P3 13/07/2021 10 h entrega em até 24 h 

 

 

Exame: 20/07/2021 10 h entrega em até 24 h 

 

 

 

15/03/2021 Início das aulas do 1º período letivo de 2021  

15/03-19/03 - Semana de Integração (IN) não haverá aulas 
01 a 03/04 – Não haverá atividades 
21/04 - Não haverá atividades 
01/05 - Não haverá atividades 
24/05 - Reunião de Avaliação de Curso – Não haverá atividades 
03 a 05/06 - Não haverá atividades 
09 e 10/07 - Não haverá atividades 
17/07 - Término das Aulas  

19 a 24/07 - Semana de Exames Finais  
 
 
 
 
 

 

 

 

Outras informações relevantes 

Não haverá prova substitutiva.  
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SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 



 

 

 

 

 


