
 

ANEXO II- Modelo de Plano de Atividades 

 

PLANO DE ATIVIDADES 

 

 

Curso/campus: Engenharia Elétrica/Votuporanga                    Turma: 20201.1.VTP36400.1I e Turma: 20201.1.VTP36400.2I 

 

Carga horária total a ser integralizada: 348,3h 

 

Carga horária já ministrada: 71,5 

 

Carga horária (CH) a ser realizada remotamente: 276,8 h            Carga horária a ser ofertada presencialmente: Zero 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária:  

Houve 

substituições 

das 

atividades 

presenciais 

por TICs?  Metodologia 

A 

unidade 

aderiu a 

alteração 

do 

calendári

o de 

férias? 

 Cálculo Diferencial e 

Integral I 

 

Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

 

 Horas já ministradas:13,3 horas 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 50,0 horas 

 

 

 

 Sim 

 

 

 

 

 

Envio de vídeo aula 

gravada com os 

principais conceitos via 

Moodle. Envio 

de listas de exercícios 

dos respectivos tópicos 

estudados via SUAP. 

Revisão de aula assim 

como plantão de 

 Sim 

 

 

 

 

 



 

dúvidas via Microsoft 

Teams. Indicação de 

vídeo aulas e outros 

materiais utilizando a 

internet (Google, 

Youtube, etc). 

Avaliações com caráter 

diagnóstico, contínuo, 

processual e formativo, 

destacando a 

participação síncrona ou 

assíncrona nas 

atividades. 

 Comunicação e 

Expressão 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

Horas já ministradas: 5 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 26,7 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerenciamento de aulas 

e envio de materiais via 

Moodle e e-mail 

institucional. De 

maneira não oficial, o 

whatsapp também 

servirá para a 

comunicação entre 

professores e alunos. 

Semanalmente, haverá 

plantões de dúvidas de 

maneira síncrona pelo 

Microsoft Teams. Essas 

exposições pelos Teams 

serão gravadas e os 

vídeos serão 

disponibilizados para 

 Sim 

 

 

 

 

 

 

 



 

todos os alunos (por 

meio do SUAP e do 

Moodle).   

 Desenho Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

 Horas já ministradas:13,3 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 50 h 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aulas síncronas no 

horário da disciplina via 

Microsoft Teams. As 

aulas realizadas na 

plataforma Teams serão 

gravadas e estarão 

disponíveis no feed de 

mensagens da 

disciplina, podendo o 

estudante acessá-las a 

qualquer momento. 

Disponibilização de 

materiais de apoio e 

listas de atividades 

sobre os conteúdos 

trabalhados via Moodle. 

Indicação de videoaulas 

e/ou sites para 

complementação das 

atividades.  

Avaliação, respeitando 

as atividades 

desenvolvidas nas 

aulas. 

 

 

 

 Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Eletricidade Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

 Horas já ministradas: 5 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 26,7 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas síncronas no 

horário da disciplina via 

Microsoft Teams. As 

aulas realizadas na 

plataforma Teams serão 

gravadas e estarão 

disponíveis no feed de 

mensagens da 

disciplina, podendo o 

estudante acessá-las a 

qualquer momento. 

Caso necessário, será 

gravado videoaulas e 

disponibilizadas via link 

na plataforma Moodle. 

Disponibilização de 

materiais de apoio e 

listas de exercícios dos 

conteúdos trabalhados 

via Moodle. Indicação 

de videoaulas e/ou sites 

para complementação 

das atividades. 

Avaliações com caráter 

diagnóstico, contínuo, 

processual e formativo, 

destacando a 

participação síncrona ou 

assíncrona nas 

atividades. 

 Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Geometria Analítica e 

Vetores 

 

 Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

 

 Horas já ministradas: 13,3 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 50 h 

 

 

 Sim 

 

 

  Aulas assíncronas via 

vídeo youtube; 

disponibilizadas no 

MOODLE. Aulas 

síncronas para dúvidas 

no horário de aula via 

Microsoft Teams. Com 

registros no SUAP 

 Sim 

 

 

 Introdução à 

Engenharia Elétrica 

 

 

 

 

 

Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

 

 

 

 

 Horas já ministradas: 05 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 26,7 h 

 

 

 

 

  Sim 

 Aula expositiva on-line 

com auxílio dos 

softwares Microsoft 

Teams e Moddle. A 

plataforma Youtube 

poderá ser utilizada se 

necessária. A avaliação 

será realizada por meio 

de projetos conceituais 

sobre geração de energia 

sustentável, 

desenvolvidos pelos 

alunos.  Sim 

 Probabilidade e 

Estatística 

Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

 Horas já ministradas:16,6 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 46,7 h 

 

 

 Sim 

 

 

 Aulas teóricas 

assíncronas (arquivo ou 

link no Moodle), 

comunicação síncrona 

(Microsoft Teams) no 

horário de aula, 

atividades (exercícios e 

avaliatórias) via Forms 

 Sim 

 

 



 

 e/ou demais plataformas 

e meios. Registros no 

SUAP. 

      

 Cálculo Diferencial e 

Integral I – Regime de 

dependência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horas já ministradas: 16,6 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 46,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim 

 

 

 

 

 

 

 Aulas síncronas no 

horário da disciplina via 

Microsoft Teams. 

Atividades assíncronas: 

leitura de textos 

previamente 

disponibilizados, 

indicação de vídeos e 

realização de exercícios 

diversos (interpretação, 

mapas conceituais, 

esquemas de conteúdo, 

resumos, fórum de 

discussão, dentre 

outros). As aulas serão 

gravadas e 

disponibilizadas via 

Moodle, bem como os 

textos e atividades. 

Além disso haverá um 

horário a ser combinado 

com os alunos para tirar 

as dúvidas (via 

Microsoft Teams). 

 

  Sim 



 

 Eletricidade Básica - 

Regime de dependência 

 

 

Materiais impressos 

disponibilizados para retirar 

no campus ou enviar pelos 

correios. 

Materiais, na forma digital, 

para ser retirado no campus. 

  

 

 Horas já ministradas: 8,3 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 23,4 h 

 

  Sim 

 Aulas síncronas no 

horário da disciplina via 

Microsoft Teams. As 

aulas realizadas na 

plataforma Teams serão 

gravadas e estarão 

disponíveis no feed de 

mensagens da 

disciplina, podendo o 

estudante acessá-las a 

qualquer momento. 

Caso necessário, será 

gravado videoaulas e 

disponibilizadas via link 

na plataforma Moodle. 

Disponibilização de 

materiais de apoio e 

listas de exercícios dos 

conteúdos trabalhados 

via Moodle. Indicação 

de videoaulas e/ou sites 

para complementação 

das atividades. 

Avaliações com caráter 

diagnóstico, contínuo, 

processual e formativo, 

destacando a 

participação síncrona ou 

assíncrona nas 

atividades.  Sim 



 

 

Todos os componentes da turma devem ser listados, inclusive os que não forem ofertados de forma não presencial, informando o motivo desta 

decisão. Estágios, TCCs e AC que foram flexibilizados também devem ser citados como componente. 

 

Assinaturas: 


