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TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 I (INICIO) 1 
Revisão de 
Matemática 
Básica 

Revisar os assuntos 
básicos Matemática:  
Esclarecer possíveis 
dúvidas relativas ao 
assunto básico da 
Matemática utilizado no 
componente Álgebra 
Linear. 

Notas de aula; 
Encontro síncrono;  
Vídeos do YouTube 

Atividade 24/08 – 28/08  15 04 

2 I 2 

Matrizes: tipos, 
operações e 
propriedades 
Matrizes: 
Operações e 
matrizes 
elementares 

Saber identificar e montar 
uma matriz. 
Reconhecer e manipular 
os diversos tipos de 
matrizes. 
Aplicar as operações entre 
matrizes e entre escalares 
e matrizes 
adequadamente. 
Reconhecer e saber 
recorrer as propriedades a 
fim de reduzir 
cálculos. Reconhecer 
matrizes equivalentes. 
Reconhecer as operações 
elementares e identificar 
operações 
que não se enquadram. 
Aplicar as operações 
elementares com objetivo 
definido. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Atividade 31/08 - 04/09 15  05 



Aplicar cada operação na 
situação oportuna 

3 I 3 

Determinantes: 
definição, 
cálculo, 
propriedades e 
cofatores 

Encontrar o determinante 
de uma matriz de 
qualquer ordem. 
Saber identificar quando 
deve ser utilizada 
determinada 
propriedade. 
Montar a matriz de 

cofatores. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Atividade 07/09 – 11/09 15  05 

4 I 4 

Inversão de 
matrizes: 
definição, 
propriedades e 
métodos 

Calcular a matriz adjunta. 
Encontrar a matriz inversa 
utilizando dois métodos 
estudados. 
Reconhecer qual método 
e mais adequado em 
determinada 
situação. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Atividade 14/09 - 18/09 15 - 04 

5 I 5 

Sistema de 
equações 
lineares: 
definição e 
métodos de 
resolução 

Identificar sistemas 
lineares. 
Representar os sistemas 
lineares na forma 
matricial e realizar 
as devidas manipulações. 
Conhecer e aplicar 
corretamente os métodos 
de resolução 
de sistemas lineares. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Lista de Exercício 
geral 

21/09 – 25/09  40 05 

6 II (INÍCIO) 6 

Definição de 
espaços  e 
subespaços 
vetoriais e 
dependência 
linear 

Identificar quando um 
objeto e um vetor. 
Reconhecer um espaço 
vetorial. 
Saber utilizar e entender 
os axiomas 
Reconhecer quando um 
subconjunto e um 
subespaço 
vetorial. 
Saber quais axiomas 
utilizar para reconhecer 
um subespaço 
vetorial. 
Ser capaz de escrever 
vetores como combinação 
linear 
de outros. 
Identificar quando um 
grupo de vetores e 
dependente ou 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Wiki 28/09 – 02/10  15 05 



independente 
linearmente. 

7 II 7 
Base e 
dimensão 

Reconhecer se um 
conjunto de vetores e 
base de um determinado 
espaço. 
Saber que espaço e 
formado a partir de um 
conjunto de 
vetores. 
Identificar bases de um 
espaço vetorial. 
Saber ler a dimensão de 
um espaço. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Wiki 05/10 – 09/10  10 04 

8 II 8 Produto Interno 

Saber utilizar e identificar 
os axiomas para produto 
interno. 
Aprender a calcular 
norma, angulo e distância 
de vetores 
utilizando o produto 
interno. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Wiki 12/10 – 16/10  10 05 

9 II 9 

Processo de 
ortogonalização 
de Gram-
Schmidt 

Reconhecer um conjunto 
de vetores ortogonais e 
ortonormais. 
Identificar as projeções de 
um vetor. 
Utilizar o algoritmo que 
resulta em um conjunto 
ortogonal. 
Aprender a normalizar 
vetores. 
Identificar a diferença 
entre um conjunto de 
vetores ortogonal 
e ortonormal. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Wiki 19/10 -  23/10  15 05 

10 II 10 

Matrizes 
ortogonais e 
mudança de 
base 

Identificar quando uma 
matriz e ortogonal. 
Reconhecer as 
características das 
matrizes ortogonais. 
Saber encontrar as 
matrizes que modificam 
vetores de uma 
base para outra. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Lista de Exercícios 
individual 

26/10 – 30/10 50 pontos  04 

11 III (INÍCIO)  
Autovalores e 
autovetores 
 

Calcular os autovalores e 
autovetores a partir de 
matrizes quadradas. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Atividade 02/11- 06/11 10 - 05 



12 III 12 
Diagonalização 
de matrizes 

Saber aplicar o processo 
de Diagonalização de 
matrizes. 
Diferenciar a 
Diagonalização 
convencional da 
Diagonalização 
ortogonal. 
Calcular a matriz que 
diagonaliza outra. 

 Atividade 09/11 – 13/11 10 - 05 

13 III 13 
Transformações 
lineares – 
definição 

Reconhecer os espaços 
evolvidos na 
transformação linear. 
Calcular núcleo e imagem 
de transformações 
lineares. 
Encontrar vetores de 
espaços distintos que 
estão relacionados 
através da transformação 
linear. 

 Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Atividade 16/11 – 20/11 15 - 05 

14 III 14 
Transformações 
lineares e 
matrizes 

Obter transformações 
lineares na forma 
matricial. 
Efetuar cálculos com 
transformações lineares 
na forma 
matricial 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Atividade 23/11 – 27/11 10 - 05 

15 III 15 
Transformações 
lineares 
inversas 

Saber reconhecer quando 
uma transformação 
admite inversa. 
Aplicar a definição de 
inversa. 
Calcular a inversa de uma 
Transformação Linear. 

 Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Atividade 30/11 – 04/12 15  05 

16 III 16 

Transformações 
lineares e 
geometria do 
R2 e R3 

Identificar matrizes 
transformações e aplicar a 
vetores 
no plano. 
Utilizar combinações de 
Transformações Lineares. 

Notas de aula; 
 Lista de exercícios, 
Vídeos do YouTube 
 

Lista de Exercício 
geral 

07/12 – 11/12  40 pontos 05 

17  17 Reposição  
Repor uma atividade 
individual  por unidade  

- Recuperar atividade 14/12 – 18/12 - - 04 

Total  80 

 
 
 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 



UNIDADE TIPO PONTOS 

I 

Atividade 60 

Lista de Exercícios em grupo 40 

Total 100 

II 

Wiki  50 

Lista de Exercícios individual 50 

Total  100 

III 

Atividade 60 

Lista de exercício em grupo 40 

Total 100 

 
✓ A Média Final será calculada da Seguinte forma: 

 

Média Final = (Média do Unidade I  + Média do Unidade II  + Média do Unidade II  )/3 

 

 

___________ ___________ 

Assinatura do Docente: 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

 

 

________________________________________________ 

Local/Data da Aprovação 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: P1 - 38775 - TEC.0577 

CURSO: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

COMPONENTE CURRICULAR: ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 

PROFESSOR(A): GEORGE CANDEIA DE SOUSA MEDEIROS 

EMAIL: george.medeiros@ifpb.edu.br 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA ONLINE (94%): 94h 
CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 100h 
CARGA HORÁRIA CUMPRIDA NO INÍCIO DE MARÇO: 6 horas 

 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-  

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA

/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA -  

HORÁRIA 

(h/a) 

1  1 1 Introdução aos algoritmos;   
Introdução à linguagem C; 

Conhecer a disciplina e os     
conceitos iniciais sobre   
algoritmos; Conhecer a linguagem    
de programação C, seu histórico,     
uso e funcionamento em um     
sistema de computador. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
 

24/08/20 
a 

29/08/20 
- -  6 

2  1 2 Comandos básicos de E/S;  Conhecer os comandos básicos de     
Entrada e Saída de dados; 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 

 
31/08/20 

a 
05/09/20 

 - -   6 

3  1 3 Uso de Operadores; Conhecer os operadores utilizados    
na linguagem C. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 

- 
07/09/20 

a 
12/09/20  

-  -  6 

 



 

Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 1 4 Avaliação 

Realizar a primeira avaliação de     
aprendizagem, abordando os   
conteúdos vistos nos tópicos 1, 2 e       
3. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

Avaliação 
de 

Aprendizag
em. 

14/09/20 
a 

19/09/20 
25 - 6 

4 1 5 Desvios condicionais. 
Conhecer e entender o comando if      
de modo a escrever e interpretar      
programas utilizando o comando. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
21/09/20 

a 
26/09/20 

- - 6 

4 1 6 Desvios condicionais. 

Conhecer e entender o comando     
switch-case de modo a escrever e      
interpretar programas utilizando o    
comando. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
28/09/20 

a 
03/10/20 

- - 6 

5 1 7 Comandos de Repetição. 

Conhecer e entender o comando     
for de modo a escrever e      
interpretar programas utilizando o    
comando. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
05/10/20 

a 
10/10/20 

- - 6 

 



 

5 1 8 Comandos de Repetição. 

Conhecer e entender o comando     
while de modo a escrever e      
interpretar programas utilizando o    
comando. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
12/10/20 

a 
17/10/20 

- - 6 

- 1 9 Avaliação 
Realizar a primeira avaliação de     
aprendizagem, abordando os   
conteúdos vistos nos tópicos 4 e 5. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

Avaliação 
de 

Aprendizag
em. 

19/10/20 
a 

24/10/20 
25 - 6 

6 1 10 Vetores. 

Conhecer os arrays   
unidimensionais de modo a    
escrever e interpretar programas    
utilizando esse arranjo de dados. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
26/10/20 

a 
31/10/20 

- - 6 

7 1 11 Strings. 

Conhecer as strings de modo a      
escrever e interpretar programas    
utilizando esse arranjo de    
caracteres. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
02/11/20 

a 
07/11/20 

- - 6 

8 1 12 Matrizes. 

Conhecer os arrays   
bidimensionais de modo a    
escrever e interpretar programas    
utilizando esse arranjo de dados. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; - 

09/11/20 
a 

14/11/20 
- - 6 

 



 

Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 1 13 Avaliação 

Realizar a primeira avaliação de     
aprendizagem, abordando os   
conteúdos vistos nos tópicos 6, 7 e       
8. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

Avaliação 
de 

Aprendizag
em. 

16/11/20 
a 

21/11/20 
25 - 6 

9 1 14 Funções. 

Entender os conceitos de funções     
com o objetivo de entender a      
importância da modularização de    
programas. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
23/11/20 

a 
28/11/20 

- - 6 

9 1 15 Funções. 

Entender os conceitos de funções     
com o objetivo de entender a      
importância da modularização de    
programas. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

- 
30/11/20 

a 
05/12/20 

- - 6 

- 1 16 Avaliação 
Realizar a primeira avaliação de     
aprendizagem, abordando os   
conteúdos vistos no tópico 9. 

Ambiente virtual de   
aprendizagem, utilizado  
para aulas assíncronas; 
Plataforma para web   
conferência, utilizada  
para momentos  
síncronos. 

Avaliação 
de 

Aprendizag
em. 

07/12/20 
a 

12/12/20 
25 - 4 

 



 

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos: 100 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.  A pontuação final da disciplina será composta pela soma das pontuações obtidas em todas as atividades                

individuais. 

 

Assinatura do Docente: 

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

 

Local/Data da Aprovação: 
 

 

 

 

 

george.medeiros@ifpb.edu.br
Signature
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
Turma: 20201.1.203.1D Período: 2020.1 

Curso: Tecnologia em Automação Industrial 

Componente: Cálculo Diferencial e Integral Carga horária online (% a definir): 94h 

Carga horária total da disciplina: 100h 

Carga horária cumprida no início de março: 6h 

Professor: Bárbara Kaline de Sousa 

Contato whatsapp: (83) 98123-4584 

Contato email: barbara.kaline@ifpb.edu.br 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

I 1 

Funções: 

definição, 

gráficos, funções 

fundamentais, 

funções pares e 

ímpares, funções 

periódicas e 

função inversa. 

Compreender o 

conceito de função, 

saber determinar o 

domínio, imagem, 

conhecer as funções 

elementares, 

determinar a inversa 

de uma função e 

análise de gráficos de 

funções. 

Notas de aula; 

Vídeo-aula 

sugerida 

Lista de 

exercícios. 

Fórum 
24/08 – 

28/08 
- 20 06 

I 2 

Função 

exponencial, 

função 

logarítmica e 

funções 

trigonométricas. 

Compreender o 

comportamento da 

curva exponencial e 

logarítmica, 

reconhecer as funções 

trigonométricas, suas 

propriedades e 

gráficos.  

Notas de aula; 

Vídeo; Lista de 

exercícios; 

 

Questionário 

online 
31/08 - 04/09 30 - 06 

I 3 
Revisão da 

Unidade I 
 

Encontro 

Síncrono 
-- 

07/09 – 

09/09 
-- - 03 

I 4 
Avaliação da 

Unidade I 

Dominar o conceito 

de função, ser capaz 

de determinar o 

domínio e imagem de 

funções, conhecer as 

-- 
Avaliação 

assíncrona 

10/09 – 

11/09 
50 -- 03 



funções elementares e 

ser capaz de analisar 

seus gráficos. 

II 5 

Noção intuitiva 

de limites, 

definição formal, 

unicidade do 

limite e 

propriedades. 

Compreender a 

definição de limite e 

ser capaz de utilizar 

suas propriedades. 

Notas de aula; 

Vídeo-aula 

sugerida 

Lista de 

exercícios. 

Lista de 

Exercício 
14/09 - 18/09 15 -- 06 

II 6 

Limites laterais, 

existência de 

limites e cálculo 

de limites.  

Determinar quando 

existe o limite de uma 

função e calcular 

limites. 

Notas de aula; 

Lista de 

exercícios, 

Vídeos do 

YouTube 

Lista de 

Exercício 

21/09 – 

25/09 
15 - 06 

II 7 

Limites no 

Infinito, limites 

infinitos e 

assíntotas, limites 

fundamentais e 

continuidade. 

Compreender o 

comportamento de 

funções no infinito e 

como determinar as 

assíntotas; Conhecer 

os limites 

fundamentais e 

determinar quando 

uma função real é dita 

contínua. 

Notas de aula; 

Lista de 

exercícios, 

Vídeos do 

YouTube 

Vídeo/ 

Apresentação 

(solução de 

questões) 

 

28/09 – 

02/10 
20 - 06 

II 8 
Revisão da 

Unidade II 

Resolver possíveis 

dúvidas sobre funções 

e limites.  

Lista de 

exercícios; 

Encontro 

síncrono. 

-- 
05/10 – 

08/10 
- - 03 

II 9 
Avaliação da 

Unidade II 

Compreender funções, 

limites e suas 

propriedades. 

Notas de aula; 

Lista de 

exercícios, 

Vídeos do 

YouTube 

Avaliação 

assíncrona 

08/10 – 

09/10 
50 - 03 

III 10 

Definição de 
derivada e reta 

tangente. 

Compreender a 

interpretação 

geométrica da 

derivada. 

Notas de aula; 

Lista de 

exercícios, 

Vídeos do 

YouTube 

Lista de 

Exercícios 

12/10 -  

16/10 
10 -- 06 

III 11 

Continuidade de 

funções 

deriváveis. 

Compreender a noção 

de continuidade a 

partir da derivada. 

Notas de aula; 

Vídeo aula;  

Vídeo/ 

Apresentação 

(solução de 

questões) 

 

19/10 – 

23/10 
10 pontos - 06 



III 12 

Derivadas 

laterais, regras de 

derivação e 

derivadas 

sucessivas. 

Ser capaz de utilizar 

as regras de derivação 

e calcular derivadas 

sucessivas. 

Notas de aula; 

Lista de 

exercícios;  

Questionário 

online 
26/10- 30/10 10 - 05 

III 13 

Derivada da 

função composta, 

função inversa, 

função implícita e 

paramétrica. 

Compreender as 

regras de derivação de 

funções compostas e 

inversa, além de ser 

capaz de calcular a 

derivada implícita ou 

paramétrica de uma 

função inversa. 

Notas de aula; 

Lista de 

exercícios;  

Vídeo/ 

Apresentação 

(solução de 

questões) 

 

02/11 – 

06/11 
10 - 05 

III 14 
Aplicações da 

derivada. 

Ser capaz de aplicar 

os conhecimentos 

sobre a derivada na 

solução de problemas 

aplicados.  

Notas de aula; 

Vídeo aula. 
Fórum 

09/11 – 

13/11 
 10 05 

III 15 
Revisão da 

Unidade III 

Resolver possíveis 

dúvidas sobre 

derivadas e suas 

aplicações.  

Lista de 

exercícios; 

Encontro 

síncrono. 

-- 
16/11 – 

19/11 
-- - 02 

III 16 
Avaliação da 

Unidade III. 

Compreender os 

conteúdos abordados 

na Unidade III. 

Notas de aula; 

Lista de 

exercícios. 

Avaliação 

assíncrona 

19/11 – 

20/11 
50 -- 03 

IV 17 

Definição de 

integral 

indefinida, 

integral definida e 

Teorema 

Fundamental do 

Cálculo. 

Compreender o 

conceito de integral e 

ser capaz de utilizar o 

Teorema fundamental 

do Cálculo. 

Notas de aula; 

Vídeo-aula 

sugerida 

Lista de 

exercícios. 

Lista de 

exercício 

23/11 – 

27/11 
20 - 05 

IV 18 

Técnicas de 

Integração 

(substituição e 

por partes). 

Resolver integrais 

utilizando diferentes 

técnicas de 

integração. 

Notas de aula;  
Questionário 

online 

30/11 – 

04/12 
10  05 

IV 19 

Aplicações da 

integral. 

Resolver problemas 

aplicados envolvendo 

o conceito de integral. 

Notas de aula, 

Vídeo; 
Fórum 

07/12 – 

11/12 
 20 05 

IV 20 
Revisão da 

Unidade III 

Resolver possíveis 

dúvidas sobre integral 

e suas aplicações.  

Lista de 

exercícios; 

Encontro 

síncrono. 

 

-- 
14/12 – 

17/12 
-- -- 02 



IV 21 

 

Avaliação da 

Unidade IV. 

Compreender o 

conceito de integral, 

utilizar técnicas de 

integração e suas 

aplicações.  

Notas de aula; 

Lista de 

exercícios. 

Avaliação 

assíncrona 

17/12 – 

18/12 
50 -- 

03 

 

         Total: 94 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 

UNIDADE TIPO PONTOS 

I 
N1 = Lista de Exercícios, questionário e fórum 

+ 

 Atividade Avaliativa Dirigida 

50 

50 

II 
N2: Lista de Exercícios, questionário e fórum 

+ 

Atividade Avaliativa Dirigida 

50 

50 

III N3: Lista de Exercícios, questionário e fórum 

+ 

Atividade Avaliativa Dirigida 

50 

III 50 

IV N4: Lista de Exercícios, questionário e fórum 

+ 

Atividade Avaliativa Dirigida 

50 

IV 50 

 
 

A média do aluno será composta pela média aritmética das notas obtidas nas atividades realizadas ao longo do curso da disciplina: 

 

Média = (N1+N2+N3+N4)/4 

 

A média final do aluno será composta pela média ponderada com os seguintes pesos: 

 

Média final = (Média*60 + AF*40)/100 

 

Observações importantes: 
 

● A reposição de alguma das avaliações assíncronas e a avaliação final (AF) deverão ser definidas posteriormente conforme orientação da comissão local ou direção do 

Campus. 

● Demais atividades (individuais ou colaborativas) entregues com atraso terão desconto de 50% na nota. 

● Para ser aprovado na disciplina o aluno deverá ter o mínimo de 75% de participação nas atividades propostas do AVA e, ainda, obter média acima de 70 (setenta) ao final 

de todas as atividades regulares ou atingir média 50 (cinquenta) como valoração final de desempenho (média final). 
 

Ao longo do semestre serão observados e analisados seu empenho na realização das atividades e na participação dos fóruns, a capacidade de questionar, refletir e criticar os conteúdos e 

abordagens propostas na disciplina, a interlocução com o professor e colegas de curso e o acompanhamento das discussões e abordagens propostas no material didático, assim como o 

uso correto da linguagem formal, organização e pontualidade para obter a pontuação completa.  

 



 

Assinatura do Docente:  

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

 

Local/Data da Aprovação: 
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