
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?

Eletromagnetismo 

Clássico Não se aplica 13.293 50 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

Física aplicada aos 

fenômenos biológicos Não se aplica 13,32 53,28 Sim

Aula síncrona via MS Teams e, 

concomitantemente, atividades 

assíncronas usando o ambiente Moodle. Sim

Inglês Instrumental Não se aplica 8,3 25 Sim

Encontros síncronos em 

videoconferência pelo Microsoft Teams, 

videoaulas assíncronas, atividades 

escritas assíncronas via plataforma 

Moodle Sim

7º SEMESTRE

ANEXO II- Modelo de Plano de Atividades

Curso/campus: Licenciatura em Física – Votuporanga                                                                                     Turma: 7º Período

Carga horária total a ser integralizada: 330,67 horas

Carga horária já ministrada presencialmente:71,67

Carga horária (CH) a ser realizada remotamente: 259 horas.  Carga horária a ser ofertada presencialmente: Nenhuma



Pesquisa em educação 

científica Não se aplica 8,33 25,34 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 todos os 

alunos (por meio do SUAP e do Moodle). Sim

Prática de Ensino 4 Não se aplica 20 80 sim

Aulas síncronas por meio do Microsoft 

Teams e atividades assíncronas por meio 

da plataforma moodle Sim

Tópicos de física 

moderna Não se aplica 8,33 25,34 sim

Aula síncrona via MS Teams e, 

concomitantemente, atividades 

assíncronas usando o ambiente Moodle. sim

TCC Não se aplica Não se aplica Não se aplica Sim

Orientações, exame de qualificação e 

defesa por meio de e-mail institucional, 

SUAP e Microsoft Teams. Sim

71,67 259

Observação: Os alunos nesse período encontram realizando TCC, e já vinham realizando mesmo durante a suspensão de calendário. Os estágios ainda dependem da I.N.
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