
Componente*

Ações 

Inclusivas

Carga Horária 

anteriormente 

realizada 

presencialmente 

(em horas)

Carga Horária a 

ser realizada 

remotamente       

(em horas)

Houve 

substituições 

das 

atividades 

presenciais 

por TICs? Metodologia

A unidade 

aderiu a 

alteração do 

calendário 

de férias?

Cálculo 4 20 46,67 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 dúvidas Sim

Eletromagnetismo 2 13 51 Sim

Aula expositiva mediante uso da 

plataforma Microsoft Teams e lista de 

exercícios disponibilizada no Moodle. 

Além disso, serão disponibilizados no 

Moodle vídeos com resoluções de 

alguns exercícios. Disponibilização 

de aula gravada e lista de exercícios 

no Moodle, Cabe destacar que o 

professor estará a disposição para 

tirar dúvidas online pela plataforma 

Teams em horário a ser combinado 

com os alunos. Sim

Estrutura da matéria 1 Não se aplica 19,98 46,62 Sim

Aula síncrona via MS Teams e, 

concomitantemente, atividades 

assíncronas usando o ambiente Moodle. Sim

5º SEMESTRE

Carga horária (CH) a ser realizada remotamente: 247,3 horas.  Carga horária a ser ofertada presencialmente: Nenhuma

ANEXO II- Modelo de Plano de Atividades

 Curso/campus: Licenciatura em Física – Votuporanga                                                                                     Turma: 5º Período 

Carga horária total a ser integralizada: 330,57

Carga horária já ministrada presencialmente: 83,27



Prática de Ensino 2 Não se aplica 16,66 49,95 Sim As aulas ocorrerão em formato de seminário preparadas pelos alunos sob a orientação dos professores. Serão gravadas pelos alunos e disponibilizadas via Moodle pelos professores, juntamente com o plano das aulas e um fórum de discussão, onde serão debatidos os conteúdos e estratégias didáticas utilizados durante os seminários. No horário da disciplina, os professores irão sanar as dúvidas dos alunos. Sim

Psicologia da Educação Não se aplica 13,33 53,33 Sim

Aulas síncronas por meio do Microsoft 

teams e atividades assíncronas por meio 

da plataforma Moodle sim

História da Física Não se aplica 9.96 26.24 SimAula online síncrona explicativa-expositiva, nos horários de aula da disciplina, por meio da Plataforma Microsoft Teams e aulas online assíncronas por meio de ambiente virtual de aprendizagem usando a plataforma Moodle e Youtube.sim

83,27 247,27

Durante o quinto semestre não estão sendo realizados os trabalhos de conclusão de curso, e os estágio, estamos aguardando a instrução normativa que regulamenta o estágio curricular supervisionado
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