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Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 2S/2020 
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) 
[ ] Aulas Gravadas 

[ ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: aulas serão apresentadas via GoogleMeet nos dias e horários previstos e 

disponibilizadas via Google Classroom 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: os horários de atendimento serão definidos posteriormente após contacto com 
os alunos de cada turma e será feito remotamente através da plataforma digital mais 

acessível ao estudante e professor. 

 

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

Outra (especificar): Google Meet 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: 

mailto:rapilli@unicamp.br
mailto:mmcf@unicamp.br


Turmas A e B: Duas provas (com peso 1 cada) a serem realizadas remotamente em 

grupos de 3 ou 4 alunos, a depender do número de matriculados em cada turma. Não 

haverá prova substitutiva.  
 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: A média final será: (nota P1 + nota P2)/2. Em caso de falta justificada, o aluno fará 
o exame e o zero será substituído pela nota do exame. Alunos com média menor que 5,0 farão 
o exame final. Média de aprovação = (média final + nota do exame)/2. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
Turma A : 

Aula em setembro:  21.  

Aulas em outubro: 5; 19.   

Aulas em novembro: Prova 1, no dia 16; 30. Entrega de resultados: 23/11 

 Aula em dezembro: 14. 

Aula em janeiro: Prova 2, no dia 04.  Entrega de resultados: 11/01 

Exame final: 25/01/2021 

Turma B: 

Aulas em setembro: 22.   

Aulas em outubro: 6; 20.    

Aulas em novembro: Prova 1, no dia 03; 17. Entrega de resultados: 10/11 

Aulas em dezembro: 01; Prova 2: no dia 15 de dezembro. Entrega de resultados: 22/12 

Exame final: 26 /01/2021. 

 
 

Outras informações relevantes 
Como a disciplina prevê duas aulas seguidas, os alunos terão duas horas de aula teórica e o 
restante, em atividades como exercícios e apresentações em grupo, se o tempo permitir. 

 



 


