
ANEXO II- Modelo de Plano de Atividades 

 

PLANO DE ATIVIDADES –  Eletrônica Digital II e analógica I - DP 

 

 

Curso/campus: Votuporanga                                      Turmas:  20201.4.VTP36400.1V e 20201.4.VTP36400.1I  

 

 
Carga horária total a ser integralizada: 158,3 

 

Carga horária já ministrada: 41,7 h 

 

Carga horária (CH) a ser realizada remotamente:116,6 h          Carga horária a ser ofertada presencialmente: zero aulas 

 

 

Componente* 

Ações 

Inclusivas Carga Horária  

Houve 

substituições 

das 

atividades 

presenciais 

por TICs?  Metodologia 

A unidade 

aderiu a 

alteração 

do 

calendári

o de 

férias? 

 Eletrônica digital II 

Regime de 

dependência. 

 

 Materiais 

impressos 

disponibilizado

s para retirar no 

campus ou 

enviar pelos 

correios. 

 Horas já ministradas: 16,7 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 46,6 h 

 

 

 Sim 

 

 

 

 vídeo aulas disponibilizadas no 

MOODLE, lista de exercícios, chats para 

discussão dos problemas e atendimento 

ao aluno pela plataforma TEAMs. Uso do 

TDE e registros no SUAP. 

 
 
 

 Sim 

 

 



Materiais, na 

forma digital, 

para ser retirado 

no campus. 

  

 

 

 Eletrônica Analógica I 

Regime de 

dependência. 

 

  

 Materiais 

impressos 

disponibilizado

s para retirar no 

campus ou 

enviar pelos 

correios. 

Materiais, na 

forma digital, 

para ser retirado 

no campus. 

   

 Horas já ministradas: 25 h 

 

Horas que serão ministradas de 

forma NÃO presencial: 70 h 

 

 

 

 

 

  

 Sim 

  

 Aulas teórica e prática por meio de 

simulações - expositiva dialogada, 

investigativa dialogada, metodologia 

ativa (sala invertida com preparação 

previa para apresentação de seminário e 

gestão de trabalho em grupos, realizado 

pelo Microsoft Teams). Os alunos 

realizam estudos teóricos, resolvem 

exercícios, realizam simulações via 

software de código aberto 

(http://www.tinkercad.com da 

AutoDesk); discussões via Microsoft 

Teams e aulas remotas pela plataforma 

Moodle (http://www.moodle.org); 

investigações técnicas, discutem as 

análises dos resultados e realizam a 

documentação em relatório.Registros no 

SUAP. 

  

 Sim 

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

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

 

Assinaturas: 


