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Disciplina 

Código  Nome  
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Turmas Horário Local 

A Segunda-feira 20:00-23:00 horas A disciplina ocorrerá virtualmente 

   

 

Docentes 
Wdeson Pereira Barros, wdeson@unicamp.br, sala A1-101 

 

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: Nesta disciplina ocorrerão atividades síncronas que serão gravadas e 
disponibilizadas posteriormente na plataforma Google Classroom, onde o docente estará em 
contato virtual e ao vivo com os estudantes, e aulas assíncronas onde o docente gravará o 
conteúdo de aulas o qual será disponibilizado aos estudantes para acesso e realização de 
atividades. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: O atendimento às dúvidas será realizado durante as aulas síncronas e por meio 

de fóruns de discussão no Google Classroom. 

 

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 da disciplina consiste em apresentação de seminários, entrega de 
produções textuais e entrega do projeto e dos resultados obtidos. 

Os estudantes devem entregar as atividades sobre os textos semanalmente e com prazo de 
sete dias após a postagem da atividade. 
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: 
Atividades de produção textual – 20% 
Seminários – 20% 
Projeto e relatório final – 60% 

 
Para aprovação o estudante deverá ter rendimento médio maior ou igual a 50%. 
 
Caso o estudante tenha rendimento inferior ao estabelecido para aprovação, mas tenha 
entregado o projeto e o relatório final, poderá reapresentar o projeto como forma de exame. 

 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

15/mar Apresentação do curso 

22/mar Aula sobre tema da disciplina ministrada pelo docente 

29/mar Apresentação de seminários 

05/abr Apresentação de seminários 

12/abr Apresentação de projetos iniciais 

19/abr Apresentação de projetos iniciais 

26/abr Apresentação de projetos iniciais 

03/mai Apresentação de seminários 

10/mai Apresentação de seminários 

17/mai Aula sobre tema da disciplina ministrada pelo docente 

24/mai Reunião de Avaliação de Cursos - não haverá atividades 

31/mai Apresentação de projetos finais 

07/jun Apresentação de projetos finais 

14/jun Apresentação de projetos finais 

21/jun Atividades de recuperação 

28/jun Atividades de recuperação 

19/jul Exame 

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 
Recomenda-se que o estudante tenha um tempo de estudo para esta disciplina de no 
mínimo 2 horas semanais além das aulas síncronas. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 



 

 



 

 


