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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 Departamento de Informática e Matemática Aplicada 
Código DIM0120 
Nome Linguagem de Programação I 
Carga horária teórica 0h 
Carga horária prática 60h 

Dados do docente* 
Nome: Selan Rodrigues dos Santos SIAPE: 2497950 
Cargo: Professor do Magistério Superior 
Unidade de exercício: Departamento de Informática e Matemática Aplicada 
Celular:  email: selan@dimap.ufrn.br 
*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado.

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

Conteúdo 

• Operadores de alocação dinâmica • Formas de implementação de TADs
(Tipos Abstratos de Dados). • Funções e Recursividade. Tipos de recursão.
Recursão x Interação. • Performance, Expressividade. • Introdução a Classes.
• Construtores e Destrutores. Tipos compostos. Tipos recursivos. •
Gerenciamento de memória. • Modularização de Programas • Depuração e
Profiling • Aplicações em estruturas e algoritmos presentes em EDB1.

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. 

Metodologia 

A metodologia de ensino adotada nesse componente curricular compreende o 
uso de atividades síncronas e assíncronas. 

O conteúdo será exposto utilizando combinações de modalidades de ensino 
como aula expositiva e, principalmente, ensino baseado em projetos. A 
escolha de cada uma dessas modalidades dependerá principalmente da 
progressão do conteúdo ao longo do curso. 

Tradicionalmente, um curso sobre uma linguagem de programação é 
estruturado de maneira a apresentar cada um dos componentes da linguagem 
separadamente, seguido de pequenos exercícios ou listas de exercícios para 
praticar o componente correspondente. 

Contudo, considerando o formato remoto do curso, acredito que uma 
abordagem mais eficiente será alcançada com uma disciplina 
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 majoritariamente organizada na forma de projetos (aplicações) a serem 
desenvolvidos. Cada projeto será planejado de maneira a motivar o aluno a 
procurar conhecer os componentes da linguagem C++ necessários para 
resolver a aplicação requisitada (atividade realizada de forma assíncrona). 
Desta forma, o conhecimento associado a um componente da linguagem será 
imediatamente posto em prática dentro do projeto, ou seja, o conhecimento 
virá sob demanda (do projeto). 

Cabe ao professor, ao apresentar o projeto, identificar e indicar aos 
estudantes quais são os componentes da linguagem necessário para solução 
do projeto. Além disso, é importante oferecer encontros síncronos justamente 
para prestar consultoria e explicar, quando solicitado, os tópicos da linguagem 
de interesse do projeto. Esse é o melhor momento para oferecer uma aula 
expositiva, por exemplo, pois o estudante estará em atenção máxima para 
melhor assimilar o conhecimento para transferi-lo para o projeto. 

As primeiras 2 semanas serão utilizadas para avaliar o nível atual dos alunos 
após a suspensão das atividades acadêmicas, bem como orientar eventuais 
novos alunos e compensar o conhecimento anterior. 

A partir da terceira semana, um novo projeto de programação será 
apresentado, a cada 2 semanas até o final do semestre. Ao final de cada 
unidade será reservada uma semana de consolidação, para permitir entrega 
de trabalhos atrasados e realização de entrevistas virtuais síncronas para 
apresentar os trabalhos e, desta forma, confirmar a autoria dos trabalho 
submetidos. Esse tipo de entrevista é importante, visto que a avaliação será, 
primariamente, realizada por meio das notas obtidas nos trabalhos. Nesse 
sentido, é fundamente certificar-se de que os trabalho são, de fato, de autoria 
dos alunos, de maneira a reprimir, na medida do possível, a situação de 
plágio.  

A cada semana serão realizados 2 encontros síncronos no horário regular de 
aula, ambos opcionais. Cada encontro será utilizado para divulgar o projeto 
de programação atual ou orientar e/ou tirar dúvidas teóricas sobre os 
conceitos envolvidos no projeto. Em ambos os casos, o professor ficará 
disponível no Discord para atender alunos, individualmente ou em grupo, bem 
como prestar orientação e consultoria sobre os projetos em desenvolvimento. 
Todos os encontros síncronos com exposição de conteúdo poderão ser 
gravados e disponibilizados. 

A interação com os alunos será realizada por meio de screencast, lives de 
explicações e uso de quadro branco digital, aos alunos por meio da plataforma 
Discord. Todos os atendimentos serão feitos também nessa mesma 
plataforma, por meio de canais de texto (por tema), canais de áudio (no qual 
os alunos poderão conversar com o professor individualmente ou em grupo) e 
canais de vídeo, conforme a necessidade. 

 

 

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

Os alunos serão avaliados progressivamente a cada conclusão de uma dos 
projetos dentro de uma unidade didática. Em geral, cada projeto de 
programação deve ser concluído e entregue a cada 15 dias, 
aproximadamente. A média de cada unidade didática é calculada pelo média 
aritmética simples das notas obtidas nos trabalhos. 
 
Um passo importante no processo de avaliação serão as entrevistas virtuais 
síncronas. A intenção inicial é de realizar a entrevista com todos os alunos. 
Contudo, dependendo da quantidade de alunos matriculados isso pode ser 
inviável. Nesse caso, algumas equipes de alunos serão sorteadas para serem 
entrevistadas e explicar os trabalhos entregues ao professor. Esse mecanismo 
serve para permitir um feedback personalizado do professor para o estudante 
relacionado ao trabalho submetido e como uma forma de validar a autoria dos 
trabalhos submetidos, possivelmente reduzindo e/ou reprimindo a 
possibilidade de plágio. 
Importante: o resultado da entrevista pode causar um ajuste para baixo na 
nota do trabalho correspondente, caso seja constatado plágio parcial ou total. 
 
Vale salientar que se um estudante, por ventura, perder um dos prazos de 
entrega de algum dos trabalhos, ele poderá submeter o projeto de 
programação atrasado na semana de consolidação da unidade didática 
correspondente. A nota, nesse caso, receberá um desconto em função do 
atraso na entrega. 
 

	

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.") 

 Cronograma e 
critérios para 
validação da 

assiduidade dos 
discentes 

 
Semana #1 (24/set/2020 – 30/ago/2020) – Metodologia, revisão e indicação 
da Lista de Exercícios 01. 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [participação 

recomendada] 
Conteúdo: apresentação da disciplina e explicação da metodologia adotada. 

• Terça (4h dedicação): Atividade assíncrona  
Conteúdo: Indicação da tutorial com introdução a programação em C++. 
Material deve ser lido como revisão e compensação de conteúdo, no caso 
de novos alunos. Indicação da Lista de Exercícios 01 de preparação, que 
serve de treinamento para os novos alunos e revisão para os alunos já 
matriculados. 

• Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: orientação e assistência na solução da Lista de Exercícios 01. 
[compensação de conteúdo] 

 
Semana #2 (31/ago/2020 – 06/set/2020) – Lista Exercícios 02 – Ranges 
sobre vetores com templates 
• Segunda (2 h dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Publicação da descrição revisada de uma lista de exercícios 
sobre uso de ranges (pares de ponteiros) sobre vetores com templates, de 
maneira a criar um conjunto de funções ou biblioteca. Esse projeto foi 
iniciado antes da suspensão das atividades e será retomado. 

• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [participação 
recomendada] 
Conteúdo: Apresentação da lista de exercícios sobre ranges, seguido de 
acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento da lista de 
exercícios. Componentes da linguagem C++ a serem utilizados no projeto: 
funções, alocação dinâmica, template, passagem de parâmetros por valor e 
referência, uso de referência constante para maior eficiência e segurança 



UFRN/DIMAp	

Departamento	de	Informática	e	Matemática	Aplicada	–	DIMAP	
Centro	de	Ciências	Exatas	e	da	Terra	-	CCET	
Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Norte	-	UFRN	

 dos dados, ponteiros, criação de bibliotecas, testes. 
• Quinta (7h30-8h40): Encontro virtual síncrono [opcional] 

Conteúdo: Consultoria e orientações sobre a lista de exercícios ranges 
sobre vetores. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

 
Semana #3 (07/set/2020 – 13/set/2020) – Projeto 01 – Implementação do 
Jogo Sudoku interativo. 
• Segunda (2 h dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Publicação da descrição dos projeto 01 revisado, que envolve a 
implementação do jogo Sudoku, em terminal, de modo interativo. Esse 
projeto foi iniciado antes da suspensão das atividades e será retomado. 
Componentes da linguagem C++ a serem utilizados no projeto: uso de 
streams, arquitetura game loop, matrizes, passagem matriz por  parâmetros, 
modularização, manipulação de arquivos. 

• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [participação 
recomendada] 
Conteúdo: Apresentação do Projeto 01, seguido de orientações sobre e/ou 
assistência com o desenvolvimento do Projeto 01.  

• Quinta (7h30-8h40): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Consultoria e orientações sobre o Projeto 01. Professor estará 
disponível em canal de áudio no Discord. 

 
Semana #4 (14/set/2020 – 20/set/2020) – Projeto 01 – semana de 
acompanhamento 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 

Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 01. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 01. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Domingo: data limite para entrega do projeto 
 
Semana #5 (21/set/2020 – 27/set/2020) – Projeto 02 – nome a definir – 
apresentação do projeto. 
• Segunda (2 h dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Publicação da descrição dos projeto 02. 
Componentes da linguagem C++ a serem utilizados no projeto: classes, 
construtores, métodos, streams, funções do STL. 

• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [participação 
recomendada] 
Conteúdo: Apresentação do Projeto 02, seguido de orientações sobre e/ou 
assistência com o desenvolvimento do Projeto 02. 

• Quinta (7h30-8h40): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Consultoria e orientações sobre o Projeto 02. Professor estará 
disponível em canal de áudio no Discord. 

 
Semana #6 (28/set/2020 – 04/out/2020) – Projeto 02 – semana de 
acompanhamento 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 

Conteúdo: aula para oferecer explicações, acompanhamento e/ou 
assistência no desenvolvimento do Projeto 02. 

• Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Consultoria e orientações sobre o Projeto 02. Professor estará 
disponível em canal de áudio no Discord. 

• Domingo: data limite para entrega do projeto. 
 
Semana #7 (05/out/2020 – 11/out/2020) – Consolidação da Unidade 1 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues. 
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 • Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues. 

• Domingo: divulgação das médias da Unidade 1. 
 
Fim da Unidade I 
 
Semana #8 (12/out/2020 – 18/out/2020) – Projeto 03 – nome a definir – 
apresentação do projeto. 
• Segunda (2 h dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Publicação da descrição dos projeto 03. 
Componentes da linguagem C++ a serem utilizados no projeto: manipulação 
de strings, classes, biblioteca, sobrecarga de operadores, funções do STL. 

• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [participação 
recomendada] 
Conteúdo: Apresentação do Projeto 03, seguido de orientações sobre e/ou 
assistência com o desenvolvimento do Projeto 03.  

• Quinta (7h30-8h40): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Consultoria e orientações sobre o Projeto 03. Professor estará 
disponível em canal de áudio no Discord. 

 
Semana #9 (19/out/2020 – 25/out/2020) – Projeto 03 – semana de 
acompanhamento 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 

Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 03. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 03. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Domingo: data limite para entrega do projeto. 
 

Semana #10 (26/out/2020 – 01/nov/2020) – Projeto 04 – nome a definir – 
apresentação do projeto. 
• Segunda (2 h dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Publicação da descrição dos projeto 04. 
Componentes da linguagem C++ a serem utilizados no projeto: classes, 
arquitetura de software, desenvolvimento incremental, parser descendente 
recursivo, uso intenso de estruturas de dados, expressões lambda. 

• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [participação 
recomendada] 
Conteúdo: Apresentação do Projeto 04, seguido de orientações sobre e/ou 
assistência com o desenvolvimento do Projeto 04.  

• Quinta (7h30-8h40): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Consultoria e orientações sobre o Projeto 04. Professor estará 
disponível em canal de áudio no Discord. 
 

Semana #11 (02/nov/2020 – 08/nov/2020) – Projeto 04 – semana de 
acompanhamento 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 

Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 04. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 04. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Domingo: data limite para entrega do projeto. 
 
Semana #12 (09/nov/2020 – 15/nov/2020) – Consolidação da Unidade 2 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues. 
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 • Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues. 

• Domingo: divulgação das médias da Unidade 2. 
 
Fim da Unidade II 

 
Semana #13 (16/nov/2020 – 22/nov/2020) – Projeto 05 – nome a definir – 
apresentação do projeto. 
• Segunda (2 h dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Publicação da descrição dos projeto 05. 
Componentes da linguagem C++ a serem utilizados no projeto: classes, 
recursão, simulação, backtracking, busca em largura, busca em 
profundidade. 

• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [participação 
recomendada] 
Conteúdo: Apresentação do Projeto 05, seguido de orientações sobre e/ou 
assistência com o desenvolvimento do Projeto 05.  

• Quinta (7h30-8h40): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Consultoria e orientações sobre o Projeto 05. Professor estará 
disponível em canal de áudio no Discord 

 
Semana #14 (23/nov/2020 – 29/nov/2020) – Projeto 05 – semana de 
acompanhamento (1) 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 

Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 05. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 05. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 
Domingo: data limite para entrega do projeto. 
 

Semana #15 (30/nov/2020 – 06/dez/2020) – Projeto 05 – semana de 
acompanhamento (2) 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 

Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 05. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono [opcional] 
Conteúdo: Acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento do 
Projeto 05. Professor estará disponível em canal de áudio no Discord. 

• Domingo: data limite para entrega do projeto. 
 
Semana #16 (07/dez/2020 – 13/dez/2020) – Consolidação final do curso 
• Terça (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues. 

• Quinta (11h00-12h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues. 

• Sexta: divulgação da nota da Unidade III e nota final do curso. 
 

Fim da Unidade III 
 
Avaliação de assiduidade 
 
Atividades síncronas – presença verificada durante a interação no servidor 
Discord associado com a turma. 
 
Atividades assíncronas – cumprimento das projetos e participação das 
entrevistas nos finais de cada unidade. 
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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". 

Datas e horários 
das atividades 

síncronas 

Todos os encontros serão no horário: 11h00-12h30 
 
Datas dos encontro síncronos: 

• Agosto: 25 e 27 
• Setembro: 1º, 03*, 08, 10*, 15*, 17*, 22, 24* e 29*. 
• Outubro: 1º*, 06, 08, 13, 15*, 20*, 22*, 27 e 29*. 
• Novembro: 03*, 05*, 10, 12, 17, 19*, 24* e 26*. 
• Dezembro: 1º*, 03*, 08 e 10. 

 
*: encontros síncronos opcionais. 

	

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.") 

Compensação 
de Conteúdo 

 
Inicialmente a turma será consultada e avaliada sobre o conteúdo já 
apresentado, visando identificar o nível de apropriação dos conhecimentos. 
Dependendo do resultado, a compensação será realizada por meio de um 
trabalho que requer a utilização das habilidades já ensinadas como forma de 
consolidação e/ou elaboração de material didático ou vídeo sobre o assunto. 
 
Para a realização desse trabalho, serão reservadas as primeiras 2 semanas 
do semestre, com consultoria/orientação/suporte síncrona realizada nos 
horários de aula. 
 

 

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

serem 
utilizados 

 
• Transmissões síncrona através da plataforma Discord ou Google Meet, com 

interação ao vivo por meio de áudio e/ou vídeo. 
• Organização de conteúdo e da disciplina via plataforma Sigaa (repositório 

do curso). 
• Vídeos instrucionais disponibilizados via plataforma YouTube ou Google 

Drive. 
• Livros didáticos livres na Internet. 
• Material produzido durante o curso. 
• Tutoriais online disponíveis na Internet. 
• Screencast de soluções de problemas. 

 

 

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. 

Recursos 
necessários para o 
acompanhamento 

da turma pelo 
discente 

 
• Computador com acesso à Internet, preferencialmente com Linux ou 

sistema operacional similar. 
• Acesso a plataforma Discord. 
• Acesso a plataforma Sigaa. 
• Ferramenta para edição de programas. 
• Compilador g++ ou similar (para linguagem C++). 
• Ferramenta para depuração de código, como gdb [opcional]. 
• Ferramenta para controle de versões git [opcional]. 
• Acesso a plataforma G Suite, em especial Google Meet (segunda opção 

para transmissão síncrona aula). 
• Acesso a plataforma YouTube para visualização de vídeos. 
• Acesso ao servidor GitLab do IMD (https://projetos.imd.ufrn.br). 

 
 

 

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).) 

Materiais e 
Referências 

• DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. C++ como programar. 5. ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 1163 p. ISBN: 
9788576050568. (disponível na biblioteca central). 

• Learn C++: https://www.learncpp.com 
• Tutorial C++”	http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ 
• Geeks for geeks: https://www.geeksforgeeks.org 
• Problemas de programação, Leetcode: https://leetcode.com 

 

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



UFRN/DIMAp	

Departamento	de	Informática	e	Matemática	Aplicada	–	DIMAP	
Centro	de	Ciências	Exatas	e	da	Terra	-	CCET	
Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Norte	-	UFRN	

adicionais: 

 
n/a. 
 

 

 

 
Em, 30 de julho de 2020.        

 
 
 

 _______________________________________ 
Nome e assinatura do(a) docente	


