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Conteúdo
(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta
> Componentes curriculares)
A disciplina é destinada para tratar de temas atuariais e de suas áreas correlatas.

.

Metodologia

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem
utilizadas)

O componente curricular será realizado totalmente à distância. Serão
utilizadas metodologias ativas de ensino que serão desenvolvidas pela
utilização de estratégias pedagógicas que possibilitem ao aluno a
construção de concepções e compreensões por meio de participação ativa
no processo de ensino- aprendizagem.
Recursos
Aula(s) expositiva(s) (vídeo-aula)
Textos dialogais
Texto(s) para leitura
Debates via fórum
Vídeo(s) de outras plataformas
Aula(s) síncrona(s) para tirar dúvidas
Avaliações online
Infográficos

.

Procedimentos de
avaliação da aprendizagem

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação
da aprendizagem)
Avaliação
A aprendizagem será avaliada a partir da participação
nos fóruns, exames sobre o conteúdo, atividades



virtuais e participação na aula síncrona.

Durante as semanas, haverá atividades online que
deverão ser entregues via sigaa.
Também será utilizada a avaliação online, que abarcará
o conteúdo dado. Essa avaliação será implementada via
sigaa ou outras plataformas de fácil acesso, e o aluno
poderá realizá-la em qualquer horário durante o período
em que a mesma ficar disponível.

.

Cronograma e critérios para a
realização das atividades e
validação da assiduidade dos

discentes

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “A
frequência e a participação dos discentes serão verificadas de
acordo com o acompanhamento das atividades propostas,
conforme plano de curso.”

A assiduidade dos alunos será atestada pelo
acesso aos arquivos disponibilizados, a
participação nas aulas síncronas, na realização
das atividades online e na realização das
avaliações online.

.

Detalhamento dos recursos
didáticos a serem utilizados

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos
conteúdos)

Recursos
Vídeo-aula
Textos dialogais elaborados pela docente
Texto(s) para leitura, artigos, notas técnicas,
avaliações atuariais.
Debates via fórum do SIGAA
Vídeo(s) de outras plataformas (como Youtube)
Aula(s) síncrona(s) para tirar dúvidas (Google
Meet)
Avaliações online feitas a serem feitas no SIGAA

.

Datas e horários das atividades
síncronas

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o do
Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de
2020 ”as atividades de interação online síncronas com os discentes,
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias
e horários registrados para a turma no SIGAA.”

Aula(s) síncrona(s) ocorrerão sempre no horário
2N12

.

Referências
De acordo com o Art. 5o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “Os materiais
didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período, considerando as
limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-19.”



A bibliografia dependerá do tema a ser abordado.
Todo material indicado para leitura estará disponível para acesso online ou download pelo

SIGAA.
.

Informações
adicionais:

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o
desenvolvimento do componente curricular)

Insira as informações aqui.
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