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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 
[   ] Aulas online síncronas (ao vivo) 

[   ] Aulas Gravadas 

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

Descrição: As aulas e demais atividades da disciplina, como seminários, serão conduzidos 

integralmente de forma remota e mediadas por tecnologia, utilizando-se a plataforma 
Google Classroom + Google Meet. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: As dúvidas das aulas remotas serão sanadas utilizando-se a plataforma 

Google Classroom, a partir da qual os estudantes poderão enviar suas dúvidas ao docente 
que irá respondê-las também via plataforma. Adicionalmente, os alunos poderão enviar 

suas dúvidas diretamente ao docente pelo e-mail ppcorbi@unicamp.br. Se houver 

necessidade, poderão ser agendadas atividades extras, no modelo de monitoria, nas quais 

o docente poderá atender de forma remota os estudantes quanto às suas dúvidas.  

 

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

[   ] Moodle 

Outra (especificar):  
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Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Os alunos serão avaliados por uma prova escrita (P1), conforme calendário abaixo, e 
por seminários de grupo (S).  
 
A prova escrita (P1) será feita utilizando-se as ferramentas de ensino mediado por tecnologia 
(plataforma Google Classroom), sendo que os estudantes terão prazo de 5 (cinco) dias para o envio 
das respostas da prova escrita via plataforma após sua disponibilização pelo docente.  
 

Os seminários (S) serão compostos de uma parte escrita entregue via plataforma Classroom ou por e-
mail endereçado ao docente (ppcorbi@unicamp.br), e de uma apresentação via ferramentas do 
Google (Google Meet) a ser previamente agendada com os grupos de estudantes com prazo mínimo 
de uma semana de antecedência.  
 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição:  
 

A nota da P1 e a nota de seminário (S) terão valores máximos de 10,0 (dez vírgula zero).  
 

Os alunos que obtiverem média aritmética final (MF) maior ou igual a 5,0 (considerando-se as notas 
da P1 e do seminário de grupo) estarão APROVADOS. Os alunos com MF menor que 5,0 estarão de 
EXAME.  
 

Será considerado aprovado no EXAME o aluno que obtiver NOTA FINAL (NF) maior ou igual a 5,0 
CONSIDERANDO a fórmula a seguir: NF = (MF+ PE)/2, na qual PE é a nota da prova de exame do 
aluno. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
Início do curso: 16/09/2020.  
Data da prova (P1): 06/01/2021. 
Término do curso: 13/01/2021. 
 
Não haverá aula nos dias: 28 de outubro de 2020 / 25 de novembro de 2020 (Avaliação de 
cursos) / 24 -31 de dezembro de 2020 (recesso de final de ano). 
 
EXAME: 20/01/2021. 
 
 

Outras informações relevantes 
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