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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:O conteúdo será disponibilizado semanalmente através de vídeo-aulas gravadas 
e de textos. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Além das aulas gravadas, o professor atenderá os alunos semanalmente através 
da plataforma virtual Google Meet para tirar dúvidas e explicar conceitos, sempre no horário 
da aula. 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Os alunos serão avaliados utilizando a plataforma Google Classroom através de 
formulários nos quais deverão incluir suas respostas. O prazo sempre será de pelo menos 7 
(sete) dias corridos a contar da data de disponibilização das perguntas que acontecerá 
sempre às quintas-feiras. Em caso de necessidade, para o Exame o prazo será de 24h de 
entrega após a disponibilização das questões. 
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição:  O conjunto de respostas para cada avaliação receberá nota de 0,0 a 10,0. A 

nota parcial da disciplina (NP) será calculada através da média aritmética das avaliações (o 
número máximo da avaliações do semestre será 10, podendo ser menor, no mínimo 5, caso 
o professor julgue que o desempenho da turma é satisfatório). Os alunos que obtiverem 
média igual ou superior a 5,0 serão dispensados da realização do Exame e aprovados. Os 
alunos que obtiverem média inferior a 2,0 serão considerados reprovados sem direito a 
Exame. Em caso de necessidade de Exame, a nota final (NF) será calculada como a média 

aritmética da nota do Exame e a NP. Não haverá avaliações substitutivas e será atribuída 
nota 0,0 para as avaliações não entregues dentro do prazo.  

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

22/04 Divulgação da primeira atividade avaliativa 

03/06 Corpus Christi – não haverá atividades 

01/07 Divulgação da última atividade avaliativa 

21/07 Exame (divulgação das perguntas) 

22/07 Exame (data de entrega das respostas) 

 

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 
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