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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. 

 

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

Descrição: As aulas serão ministradas on-line e o docente disponibilizará as aulas gravadas 

no classroom da turma 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
O atendimento a duvidas pelos PEDs será realizado em horário a ser combinado com os 
alunos. Dúvidas poderão ser postadas na sala de aula para serem respondida pelos PEDs. 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
O curso terá avaliação continuada oferecida de maneira on-line para resolução fora do 

horário de aula. Serão oferecidas questões de múltipla escolha (aproximadamente 5 
questões) para o aluno responder em 24h. As respostas serão disponibilizadas após a  data 
limite de entrega e correção pelo professor. Após o tempo de execução das avaliações e a 
divulgação das notas e as respectivas respostas não será aceito mais a entrega das 
avaliações. Ao final do curso haverá o EXAME (on-line) seguindo as regras, data e horário 
descritas abaixo. 

 



 

Critérios de Avaliação e Aprovação 

Descrição: 𝑀𝐴 = (
𝐴

𝑛
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Sendo A as notas (0 a 10) das avaliações continuadas e n o número de avaliações 

ministradas   

● Se MA < 2,5 = aluno está Reprovado sem direito a exame. 

● Se MA  5,0 = aluno está Aprovado. 

● Se 2,5 ≥ MA < 5,0  o aluno fará Exame; neste caso a 2

ExameM
M A

Final




 e, 

assim: 

● MFinal  5,0 = o aluno será Aprovado; 

● MFinal < 5,0 = o aluno será Reprovado. 
 

 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
Avaliações Continuadas: 06/04/2021; 20/04/2021; 04/05/2021; 18/05/2021, 01/06/2021; 
15/06/2021; 29/06/2021 
EXAME: 20/07/2021. 
 
 

 

Outras informações relevantes 
 
Início das aulas: 23/03/2021 
Final das aulas: 29/06/2021 
Os alunos terão 24h para  realização da avaliação continuada. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 



 


