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Anexo I 

MODELO DE PLANO DE CURSO PARA COMPONENTE CURRICULAR OFERECIDO 
PELO DIMAp, EXCLUSIVO PARA A RETOMADA DO PERÍODO LETIVO 2020.1 (COMO 

2020.6) NO FORMATO REMOTO 

Dados do Componente 

Unidade responsável DIMAp 

Código DIM0024 

Nome Seminário de Computação 

Carga horária teórica 30 

Carga horária prática 0 

Dados do docente* 

Nome: Edgard de Faria Corrêa SIAPE: 6.350.797

Cargo: Professor do Magistério Superior

Unidade de exercício: DIMAp

Celular:  email: edgard@dimap.ufrn.br

*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado.

Conteúdo 

Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino >                
Consulta > Componentes curriculares 

Disciplina de ementa aberta com o objetivo de apresentar temas 
da área de Ciência da Computação. 
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Metodologia 

Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando as técnicas de ensino a serem              
utilizadas.  

Disciplinas com carga horária prática devem atentar ao disposto no Art. 2º "Os componentes              
curriculares de natureza prática ou a parte prática de componentes curriculares poderão ser             
adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado plano de curso específico, para o              
período letivo 2020.1, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico de              
Curso." 

Sendo assim, quando for o caso, deve ficar claro como a carga horária prática será adaptada ao                 
formato remoto. 

 
Serão abordados temas da área de Ciência da Computação através de 
apresentações de convidados, podendo ser usados formatos diversos 
nessas apresentações, dependendo da disponibilidade dos 
convidados: 

1. Ao vivo (síncrona), através de ambiente digital; 
2. Apresentação por vídeo pré gravado; 
3. Apresentação por áudio pré gravado (estilo podcast); 
4. Apresentação por slides; 
5. Respostas a perguntas, em formato de entrevista. 

A opção síncrona (1.) permitirá interação direta dos alunos com os 
convidados, enquanto que nas demais opções essa interação será feita 
de maneira assíncrona, através do envio de questões por mensagens 
ou fóruns no SIGAA. 

E, no caso das apresentações síncronas, elas serão gravadas para 
permitir que todos os alunos tenham acesso, incluindo aqueles que não 
tenham conseguido acompanhar a transmissão ao vivo. 

Para que os temas sejam melhor compreendidos, será solicitado, antes 
das apresentações, que os alunos enviem questões e dúvidas sobre o 
tema a ser abordado e, após as apresentações, resenhas curtas sobre 
os temas apresentados. Ao final do período letivo deverá ser escrito um 
breve relatório avaliando os temas abordados, a dinâmica e os 
recursos usados na disciplina. 
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Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da aprendizagem. 

 

A disciplina será definida para 3 unidades avaliativas. Assim, dentro 
dessa proposta de execução remota, essas avaliações serão 
compostas por atividades individuais e/ou em grupo, organizadas da 
seguinte forma: 

NOTA 1: 

AT1.1: Envios de questões e sugestões antes das apresentações 1 e 2; 

AT1.2: Envios de questões e sugestões antes das apresentações 3 e 4; 

R1: Resenha sobre os Temas 1 a 4. 

NOTA 2: 

AT2.1: Envios de questões e sugestões antes das apresentações 5 e 6; 

AT2.2: Envios de questões e sugestões antes das apresentações 7 e 8; 

R2: Resenha sobre os Temas 5 a 8. 

NOTA 3: 

R3: Relatório final da disciplina. 

 

 

 Cronograma e 
critérios para 
validação da 

assiduidade dos 
discentes 

Cronograma detalhado das atividades e dos critérios de validação da assiduidade dos discentes.  

 

(Art. 3º §4º "A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de acordo com o                
acompanhamento das atividades propostas, conforme plano de curso.") 

 
A validação da assiduidade será feita através do envio das atividades, 
das resenhas e da participação nos eventos síncronos. 

Os eventos síncronos (sempre no horário da disciplina - 6T12) serão 
gravados para possibilitar que alunos possam ter acesso posterior ao 
conteúdo, caso não consigam participar dos mesmos. 

O cronograma de atividades síncronas e assíncronas seguirá o que 
descreve o Anexo I. 
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Datas e horários 
das atividades 

síncronas 

Em caso de atividade síncrona, indicar o momento em que os encontros acontecerão, de acordo               
com o cronograma. Essa informação é importante para que os estudantes possam avaliar sua              
participação na turma. 

Vale salientar que qualquer atividade síncrona deve acontecer no horário previamente cadastrado            
para a turma, conforme indicado no Art. 3º, §2º "Para 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". 

 

Os encontros síncronos acontecerão sempre no horário da disciplina 
(6T12), planejados de acordo como o Cronograma do Anexo 1 para as 
seguintes datas:  

AGO: 28.  

SET: 11 e 25.  

OUT: 09 e 23. 

NOV: 20.  

DEZ: 04. 

 
 

Compensação 
de Conteúdo 

Descrição de como o conteúdo já ministrado nas semanas antes da suspensão das aulas será               
compensado, quando for o caso. 

(Art. 3º §5º "Para turmas já iniciadas, deverá ser realizada a compensação de conteúdo.") 

 

Considerando que o calendário de 2020.6 permitirá 16 encontros, entre 
24ago e 12dez2020, será possível incluir o conteúdo já ministrado em 
2020.1 antes da sua suspensão, incluindo apenas duas atividades 
assíncronas para complementar os 18 encontros necessários para uma 
carga horária de 30h. 

Dessa forma, eventuais novos alunos também poderão participar sem 
prejuízo do conteúdo. 
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Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem utilizados 

Descrição dos recursos didáticos a serem utilizados pelo docente para a realização das             
atividades. 

 

Nos encontros síncronos (ao vivo) será usado o ambiente do 
Google Meet, sendo gravadas esses eventos para disponibilizar 
posteriormente, possibilitando o acesso para quem não tenha 
conseguido acessar durante o evento.  Esse mesmo ambiente 
poderá ser usado para conversas online com o professor, quando 
houver necessidade. 

Mesmo sem o Google Meet, o aluno ainda poderá ter acesso às 
apresentações que tenham sido transmitidas por essa 
ferramenta, pois serão gravadas. Neste caso, apenas não terão a 
oportunidade de interagir diretamente com os apresentadores 
convidados, podendo apenas fazê-lo de forma assíncrona e 
posterior à apresentação. 

No registro de todas as atividades, na disponibilização do 
material (apresentações, links, etc.) da disciplina, bem como, nas 
discussões através de fóruns, será usado o SIGAA. 

 

 

Recursos 
necessários para o
acompanhamento 

da turma pelo 
discente 

Descrição dos recursos necessários para que o discente possa acompanhar as atividades da             
turma de forma adequada, por exemplo, plataformas de hardware e/ou software, requisitos            
computacionais e demais recursos necessários para realizar as atividades programadas. 

 

Para acompanhar a disciplina, será necessário: 

- computador, tablet ou celular com acesso à Internet. 

Dentre os softwares necessários, estão: 

- navegador web (Mozilla Firefox, Chomium/Chrome, etc.); 

- acesso ao Google Meet; 

- acesso ao Google Drive; 

- visualizador de vídeos; 

- SIGAA. 

  

Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAP 

Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 



UFRN/DIMAp 

 

Materiais e 
Referências 

Descrição dos materiais próprios ou de curadoria a serem utilizados para a realização das              
atividades, explicitando a forma de disponibilização para os discentes.  

Indicar referências a serem utilizadas para a realização das atividades, dando preferência a             
materiais gratuitos, online e acessíveis aos discentes. 

(Art. 5º 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. 

§2º Quando necessário, os materiais utilizados nas atividades e/ou a forma de comunicação             
devem ser adaptados, de forma a atender discentes com algum tipo de deficiência e/ou com               
necessidades educacionais específicas, considerando as orientações da Secretaria de Inclusão e           
Acessibilidade (SIA).) 

As referências serão disponibilizadas em cada apresentação e 
dependerão dos temas que serão abordados. 

 

Informações 
adicionais: 

Acrescente aqui informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o desenvolvimento das              
atividades da turma. 

Atividades síncronas são opcionais, pois serão gravadas e 
disponibilizadas posteriormente. 

 

 

 
Em, 03 de agosto de 2020.  

 
 

 

 
 _______________________________________ 

Edgard de Faria Corrêa 
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ANEXO I 

 

 

CRONOGRAMA 2020.6 

DIM0024 - Seminário de Computação 

 

 
DAT

A 
FORMA CONTEÚDO  

AGOSTO  
1 28 SÍNCRONA Apresentação da disciplina  
  Assíncrona Levantamento de sugestão de temas e problemas na área de computação  
 SETEMBRO  

2  Assíncrona Atividade 1.1: Pesquisa e envio de dúvidas e questões para os Temas 1 e 2 N1 

3 4 Assíncrona TEMA 1: disponibilização de vídeo, podcast ou texto sobre um tema  

4 11 SÍNCRONA TEMA 2: Apresentação Síncrona 1  
5  Assíncrona Atividade 1.2: Pesquisa e envio de dúvidas e questões para os Temas 3 e 4 N1 

6 18 Assíncrona TEMA 3: disponibilização de vídeo, podcast ou texto sobre um tema  

7 25 SÍNCRONA TEMA 4: Apresentação Síncrona 2  
 OUTUBRO  

8 2 Assíncrona Atividade 1.3: Resenha sobre os Temas 1, 2, 3 e 4 N1 
9 9 SÍNCRONA Discussão 1: Discussão sobre os Temas 1 a 4  
10 16 Assíncrona Atividade 2.1: Pesquisa e envio de dúvidas e questões para os Temas 5 e 6 N2 
11 23 SÍNCRONA TEMA 5: Apresentação Síncrona 3  

12 30 Assíncrona TEMA 6: disponibilização de vídeo, podcast ou texto sobre um tema  
 NOVEMBRO  
13 6 Assíncrona Atividade 2.2: Pesquisa e envio de dúvidas e questões para os Temas 7 e 8 N2 

14 13 Assíncrona TEMA 7: disponibilização de vídeo, podcast ou texto sobre um tema  
15 20 SÍNCRONA TEMA 8: Apresentação Síncrona 4  
16 27 Assíncrona Atividade 2.3: Resenha sobre os Temas 5, 6, 7 e 8 N2 

 DEZEMBRO  
17 4 SÍNCRONA Discussão 2: Discussão sobre os Temas 5 a 8  
18 11 Assíncrona Atividade 3: ENVIO de relatório sobre os temas abordados N3 

 
 

TER 15 Assíncrona REPOSIÇÃO: Envio TARDIO do Relatório Final E/OU das Resenhas 1 e 2 REP
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