1 – DESIGN DA SALA
A SALA SERÁ DIVIDIDA EM SEÇÕES QUE AUXILIARÃO OS ALUNOS NA
AMBIENTAÇÃO DA DISCIPLINA:
•
•
•
•
•

Espaço de interação
Atividade Mediada
Apresentação
Conteúdo Interativo
Revisão

• Biblioteca
• Acompanhe suas notas

1.1 - ESPAÇO DE INTERAÇÃO
Dúvidas conceituais

Avisos e orientações
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1.1 - ESPAÇO DE INTERAÇÃO
Dúvidas e orientações
Aqui, professores e estudantes podem participar interativamente
por texto, imagem e vídeo sobre assuntos diversos, de modo a
esclarecer as dúvidas conceituais, gerais e publicação das
informações e notícias necessárias ao bom andamento da
disciplina. Além disso, esse espaço favorece a interação entre
estudantes e seus professores.
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1.2 – ATIVIDADE MEDIADA
Terá uma Atividade Avaliativa Mediada:
No fim da disciplina
Cada disciplina contará com a Atividade avaliativa Mediada (AM), de forma presencial, que acontecerá
no FIM da disciplina. Esses encontros acontecerão uma vez por mês, conforme o calendário
acadêmico. Quando houver encontro presencial, conforme o calendário acadêmico, acontecerão três
momentos distintos de aula com os estudantes, do seguinte modo: na sexta-feira à noite, das 19h às
22h, acontecerá uma aula de revisão. No sábado, das 8h às 11h, acontecerá a atividade avaliativa
mediada (AM) da disciplina que está finalizando. No mesmo sábado, à tarde, das 13h às 17h,
acontecerá a prova presencial (PP) da disciplina que está finalizando.
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1.3 - APRESENTAÇÃO
Apresentação da Disciplina e dos Professores
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1.3 - APRESENTAÇÃO
Apresentação é feita em duas frentes. A primeira é relativa à
apresentação dos professores formadores e tutores, que se
apresentam por meio de vídeo. No vídeo, os professores
devem falar um pouco de si, tendo em vista sua formação e
atual trajetória educacional. A apresentação da disciplina
ocorre por meio de texto explicativo sobre o conteúdo a ser
abordado na disciplina. No texto, o(a) Professor(a)
Formador(a), deve apresentar os objetivos da disciplina, geral
e específicos, em conformidade com o conteúdo que será
abordado, bem como os procedimentos metodológicos. No
caso do curso de Licenciatura em Letras Libras, além da
proposta em texto, o conteúdo é fornecido, na maior parte das
disciplinas, em vídeo.
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1.4 – CONTEÚDO INTERATIVO
Conteúdo interativo TEXTO /
HIPERLINK / VÍDEO AULA
Atividade avaliativa 1, 3 e 4:
05 questões objetivas
Atividade avaliativa 2:
01 questão do tipo ensaio
Máximo 10 linhas
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1.4 – CONTEÚDO INTERATIVO
Conteúdo interativo é o espaço que contém o conteúdo da disciplina na
forma de texto, que pode ser lido online ou baixado no seu computador,
no formato PDF. Além do texto, a aba vídeos ajuda a ampliar
abordagens feitas pelos professores com o propósito de aprofundar os
conhecimentos nos assuntos propostos na disciplina. A aba hiperlink
traz endereços de sites, outras videoaulas ou outros materiais
disponibilizados na internet de modo que possam completar
informações relevantes ao seu estudo. As Atividades Avaliativas (01, 02,
03 e 04) e a Revisão também ficam neste espaço.
As atividades avaliativas 01, 03 e 04 são compostas por 05 questões
objetivas. A atividade avaliativa 02 é composta por uma questão tipo
ensaio ou envio de arquivo para produção textual ou resolução de
questões que envolvam cálculos ou desenvolvimento de algoritmos.
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1.4 – CONTEÚDO INTERATIVO
No caso do curso de Licenciatura em Letras Libras, por conta da
especificidade do estudante surdo que precisa apresentar suas
atividades em vídeos, fica facultado ao professor utilizar envio de
arquivo, ao invés de questionário, nas atividades 01, 02, 03 e 04. A
atividade de Revisão deverá ser composta de 05 a 10 questões
objetivas. Cada uma dessas atividades vale 100 pontos.
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1.5 - REVISÃO
05 a 10 questões objetivas
A Revisão substitui a menor nota das Atividades Avaliativas (01,
02, 03 e 04). E, é claro, para ser válidas, devem ser feitas dentro
do prazo estipulado pelo cronograma de estudos. Os
Professores Formadores e Tutores, devem, portanto, elaborar,
ao menos um vídeo conceitual de até 15min e disponibilizar na
sala.
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1.6 - BIBLIOTECA
PDF com conteúdo adicionais

Outros documentos
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1.6 - BIBLIOTECA
O espaço virtual Biblioteca terá o conteúdo abordado, de
forma fragmentada, além de outros textos, que o(a)
professor(a) julgar importantes para complemento dos
conhecimentos na disciplina.
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1.7 - ACOMPANHE SUAS NOTAS
Redirecionar para o mapa de
notas
O espaço acompanhe suas notas conterá o calendário
acadêmico e terá um link para que o estudante seja remetido ao
SIGECAD, que é o Sistema Acadêmico da UFGD.
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2 – COMPOSIÇÃO DA NOTA
A NOTA DO ALUNO SERÁ COMPOSTA:
Avaliação Online

49%
50

Avaliação Presencial

51%
50
Total

100%

2.1 – AVALIAÇÃO ONLINE

2 – Composição da Nota

Conteúdo
Interativo

100 pontos

Revisão

Substitui a
menor nota

2.1 - ATIVIDADE AVALIATIVA
As atividades 1, 3 e 4 terá:
 05 questões objetivas
A atividade 2:
 01 questão tipo ensaio
Cada atividade

25 pontos
Total 100 pontos
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2.2 - AVALIAÇÃO PRESENCIAL
Atividade Avaliativa Mediada

30 pontos

Prova presencial

70 pontos
Total 100 pontos
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2 – COMPOSIÇÃO DA NOTA
A NOTA DO ALUNO SERÁ COMPOSTA:
Avaliação Online

*
(70 + 30)
*

49%
50

Total

100%

(

Avaliação Presencial

100

1
4 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

(prova presencial + mediada)

51%
50

2 – COMPOSIÇÃO DA NOTA
A NOTA DO ALUNO SERÁ COMPOSTA:
AO – Avaliações Online (Atividade 01, 02, 03, 04 e Revisão) – Tipo Prova – A Média das
Avaliações Online (AO) será gerada pelo MOODLE - Vale 100 pontos.
AP – Avaliação Presencial. Essa nota é construída a partir de dois momentos, um que
acontece no sábado pela manhã, como a Atividade Mediada (AM), que vale 30 pontos e
outro à tarde (PP), com a Prova Presencial que vale 70 pontos, de modo que AP= AM +
PP.
A composição da sua média fica assim:

50
50
Média = (AO*0.49)+(AP*0.51)

