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Fórum de Discussão
Exercício de autocorreção

a 30 JUn10 FEV

AÇÕEs

•	 Acessar o portal (AVA) regularmente para 
ter acesso às informações repassadas pelo(a) 
professor(a) tutor(a) da disciplina;

•	 Fazer leitura e fichamento do conteúdo abordado 
nas aulas;

•	 Estudar material complementar postado pelo(a) 
professor(a) tutor(a) no AVA;

•	 Fazer os exercícios de autocorreção;
•	 ler a proposta do fórum;

•	 Fazer postagem no fórum;
•	 ler os critérios de avaliação do fórum;
•	 Analisar  o texto sugerido na atividade;
•	 Verificar a resposta postada pelo(a) professor(a) 

tutor(a) no fórum;
•	 interagir com os colegas no fórum;
•	 sugerir/trocar conhecimento com o resto da turma de 

forma ética e respeitosa no Fórum.

a 14 ABr10 FEV
Conteúdo da Aula

Videoaula

CONTEÚDO: aulas 1 a 5  MÓdUlo i
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Fórum
de discussão

7.5 pontos

CAlEndário dE AtiVidAdEs 

AÇÕEs

a 30 JUn16 MAr a 21 ABr16 MAr

•	 Fazer postagem no fórum;
•	 ler os critérios de avaliação do fórum;
•	 Analisar  o texto sugerido na atividade;
•	 Verificar a resposta postada pelo(a) professor(a) 

tutor(a) no fórum;
•	 interagir com os colegas no fórum;
•	 sugerir/trocar conhecimento com o resto da turma de 

forma ética e respeitosa no Fórum.

Fórum de Discussão
Exercício de autocorreção

Conteúdo da Aula
Videoaula

•	 Acessar o portal (AVA) regularmente para 
ter acesso às informações repassadas pelo(a) 
professor(a) tutor(a) da disciplina;

•	 Fazer leitura e fichamento do conteúdo abordado 
nas aulas;

•	 Estudar material complementar postado pelo(a) 
professor(a) tutor(a) no AVA;

•	 Fazer os exercícios de autocorreção;
•	 ler a proposta do fórum;

CONTEÚDO: aulas 6 a 10 MÓdUlo ii

ProPostA dE CronogrAMA dE EstUdos



Atividade 
dissertativa 15 pontos

CAlEndário dE AtiVidAdEs 

Produção e entrega 
da atividade.

AÇÕEs

•	 ler a proposta da tarefa;
•	 Estudar o conteúdo sugerido para elaboração 

da atividade;
•	 Escrever e finalizar a tarefa;

•	 Enviar texto conforme orientação repassada pelo(a) 
professor(a) tutor(a);

•	 ler os critérios de avaliação da atividade dissertativa;
•	 Em caso de dúvida, entrar em contato com o(a) 

professor(a) tutor(a).

a 27 ABr25 MAr

CONTEÚDO
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AÇÕEs

a 30 JUn20 ABr a 19 MAio20 ABr

•	 Fazer postagem no fórum;
•	 ler os critérios de avaliação do fórum;
•	 Analisar  o texto sugerido na atividade;
•	 Verificar a resposta postada pelo(a) professor(a) 

tutor(a) no fórum;
•	 interagir com os colegas no fórum;
•	 sugerir/trocar conhecimento com o resto da turma de 

forma ética e respeitosa no Fórum.

Fórum de Discussão
Exercício de autocorreção

Conteúdo da Aula
Videoaula

•	 Acessar o portal (AVA) regularmente para 
ter acesso às informações repassadas pelo(a) 
professor(a) tutor(a) da disciplina;

•	 Fazer leitura e fichamento do conteúdo abordado 
nas aulas;

•	 Estudar material complementar postado pelo(a) 
professor(a) tutor(a) no AVA;

•	 Fazer os exercícios de autocorreção;
•	 ler a proposta do fórum;

CONTEÚDO: aulas 11 a 15 MÓdUlo iii
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de discussão
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CAlEndário dE AtiVidAdEs 

AÇÕEs

a 30 JUn18 MAio a 18 JUn18 MAio

•	 Fazer postagem no fórum;
•	 ler os critérios de avaliação do fórum;
•	 Analisar  o texto sugerido na atividade;
•	 Verificar a resposta postada pelo(a) professor(a) 

tutor(a) no fórum;
•	 interagir com os colegas no fórum;
•	 sugerir/trocar conhecimento com o resto da turma de 

forma ética e respeitosa no Fórum.

Fórum de Discussão
Exercício de autocorreção

Conteúdo da Aula
Videoaula

•	 Acessar o portal (AVA) regularmente para 
ter acesso às informações repassadas pelo(a) 
professor(a) tutor(a) da disciplina;

•	 Fazer leitura e fichamento do conteúdo abordado 
nas aulas;

•	 Estudar material complementar postado pelo(a) 
professor(a) tutor(a) no AVA;

•	 Fazer os exercícios de autocorreção;
•	 ler a proposta do fórum;

CONTEÚDO: aulas 16 a 20MÓdUlo iV
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simulado para 
Avaliação Final 5 pontos Realizado no AVA.

Onde?

CAlEndário dE AtiVidAdEs 

AÇÕEs

•	 Estudar o conteúdo das aulas dos 4 módulos da disciplina;
•	 Elaborar fichamentos, esquemas ou mapas conceituais;
•	 responder às questões com segurança e compromisso ético.

Realização do Simulado

a 26 MAio01 MAio

CONTEÚDO
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Avaliação 
Final 30 pontos

Realizada no AVA.
Onde?

(no laboratório de 
Informática da sua IES).

AÇÕEs

•	 Estudar o conteúdo das aulas dos 4 módulos da disciplina;
•	 Elaborar fichamentos, esquemas ou mapas conceituais;
•	 Agendar com atencedência a data da sua avaliação;
•	 responder às questões com segurança e compromisso ético.

CAlEndário dE AtiVidAdEs 

De acordo com 
agendamento

AÇÕEs

a 2o JUn05 JUn

CONTEÚDO
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Cada aula corresponde a um dos módulos da disciplina. 
Ao todo serão 5 aulas:

Uma aula ao final de cada módulo. Uma aula antes da Avaliação Final.

CAlEndário dE AtiVidAdEs 

Estudos

AÇÕEs

•	 Estude regularmente;
•	 Em caso de dúvidas, procure o(a) professor(a) tutor(a);
•	 organize-se para participar das aulas ao vivo, conforme data e horário estabelecidos pelo(a) professor(a) 

tutor(a) da disciplina;
•	 Assista e participe da aula. Colabore e tire dúvidas.

Conforme data estipulada 
pelo seu tutor.

a 04 MAio05 MAr

AULA AO VIVO
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