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MANUAL PARA PLANEJAMENTO DE DISCIPLINA  

AMBIENTE VIRTUAL – AVA/UEPG  
 
 

Caro Professor, este manual visa disponibilizar um roteiro de como elaborar 

sua disciplina/curso para o ambiente virtual de aprendizagem da UEPG.  

As disciplinas/cursos elaborados para o AVA da UEPG devem seguir algumas 

métricas de usabilidade e acessibilidade, além das questões pedagógicas 

pertinentes discutidas na elaboração deste manual. 

Dessa forma ele divide-se em algumas seções nas quais as informações estão 

de acordo com a seguinte legenda de informações: 

Toda informação em:  

 Fonte Preta: Texto padrão do roteiro 

 Fonte Vermelha: caracteriza exemplos que devem ser transcritos 

pelo professor de acordo com as informações referentes à sua 

disciplina/curso. 

 Fonte Azul: Informações e sugestões de como implementar cada 

etapa. 

 
 
Inserir informações do curso e semestre da disciplina, quando aplicável. 
Curso/Semestre: Bacharelado em Administração Pública / 2º Semestre 
 
APRESENTAÇÃO 
 
DADOS GERAIS DA DISCIPLINA: 
 

Disciplina: Contabilidade Geral 

Professor Autor: João da Silva  

Professor Formador / e-mail: Maria da Silva / maria@gmail.com 

Carga Horária da Disciplina: 68 horas 

Período de Execução: 01/01/2015 à 30/01/2015 

Seminário Presencial: 05/02/2015 

Prova Presencial: 06/02/2015 
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É interessante o professor disponibilizar uma imagem que represente a 

disciplina como um todo. A figura/imagem (formatos .jpg, .jpeg, .png) devem 

ser anexados ao corpo desse documento como o exemplo abaixo. Prefira a 

utilização de imagens gratuitas, disponíveis em banco de imagens, consulte a 

seção SAIBA MAIS. 

 

Exemplo de imagem: 
 

 
Contabilidade.jpg 

Fonte: http://www.etechoracio.com.br/2010/wp-content/uploads/image/contabilidade.jpg 

Descrição da Imagem: Imagem com o texto contabilidade centralizado, ao 

fundo símbolos alusivos à contabilidade se encaixam. 

 

 

 

 

 

Para saber como elaborar uma descrição de imagem acesse o 

seguinte link:  

http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/des

envolvimento-web/praticas-web-acessivel-imagens.html 

 

Para saber mais sobre banco de imagens GRATUITOS, 

acesse o seguinte link: 

http://postcron.com/pt/blog/os-50-melhores-bancos-de-

imagens-gratis-legais/ 

 

http://www.etechoracio.com.br/2010/wp-content/uploads/image/contabilidade.jpg
http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/desenvolvimento-web/praticas-web-acessivel-imagens.html
http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/desenvolvimento-web/praticas-web-acessivel-imagens.html
http://postcron.com/pt/blog/os-50-melhores-bancos-de-imagens-gratis-legais/
http://postcron.com/pt/blog/os-50-melhores-bancos-de-imagens-gratis-legais/
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TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA:  

Digitar de 2 a 4 parágrafos, de forma objetiva, elaborando uma apresentação 

da disciplina que irá ser cursada. Podem ser utilizados vídeos com o próprio 

Professor apresentando sua disciplina, nesse caso solicitamos que agende a 

gravação através do e-mail conferencias@nutead.org. 

Exemplo:  

Caro acadêmico ou acadêmica, seja bem-vindo ao ambiente virtual e aos 

estudos de Contabilidade Geral. 

A Contabilidade é um instrumento que fornece um número muito grande de 

informações úteis, para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é 

muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomar decisões. Com 

o passar do tempo, as autoridades governamentais, principalmente aquelas 

que têm a incumbência de propiciar arrecadação de tributos, começaram a se 

utilizar dela para controle de suas operações. Também, para aumentar a 

arrecadação e torná-la obrigatória para todas as empresas e pessoas 

físicas, quando seu movimento ultrapassar a limites estabelecidos pela 

Secretaria da Receita Federal, e outros órgãos fiscalizadores. 

É bom lembrar que a contabilidade não deve ser feita unicamente para atender 

a exigência do fisco, e sim, para que ela sirva de instrumento seguro e 

confiável para o administrador tomar decisões. 

Neste estudo, é de extrema importância a leitura e a elaboração dos 

exercícios, para um bom aproveitamento da disciplina, explorando os recursos 

e ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. 

Bons estudos! 

Prof. Paulo César Machado Lemos 
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PLANO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Nesta seção são concentradas as seguintes informações das disciplinas: 

 Ementa e Objetivos da Disciplina 

 Orientações de Estudo 

 Plano / Cronograma de Estudos 

 Sistema de Avaliação 

EMENTA E OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

Utilizar a ementa e objetivos da disciplina de acordo com o plano de ensino da 

disciplina cadastrado junto da PROGRAD/PROPESP/PROEX. 

Ementa:   

 Nesta disciplina pretende-se, …....  

Exemplo: 

Nesta disciplina pretende-se apresentar elementos de Contabilidade: 

definições. Aplicação. Exigências legais e finalidades de Contabilidade. 

Organização das unidades econômicas. Patrimônio. Gestão. Controle e crédito. 

Fatos contábeis e econômicos. Aspectos fundamentais da teoria contábil. 

Registros e sistemas contábeis. Relatórios contábeis. Apuração do resultado 

do exercício. Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. 

Análise das questões contábeis. 

Objetivo Geral:  

 Apresentar... 

Exemplo:  
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Demonstrar na Contabilidade um importante instrumento de informação, 

planejamento e controle das atividades na Administração ou Gestão de 

qualquer entidade, inclusive na Administração Pública. Atualizar a matéria de 

acordo com as novas convergências, internacionalizando e padronizando a 

Contabilidade com as normas internacionais. 

Objetivos específicos: 

 Analisar... 

 Estabelecer... 

 Situar... 

Exemplo:  

 Conceituar os elementos básicos que envolvem a Contabilidade. 

 Demonstrar a importância do registro e controle das operações da entidade 

na contabilidade. 

 Identificar as principais demonstrações financeiras e/ou contábeis como 

ferramentas da gestão. 

 Interpretar as demonstrações financeiras e/ou contábeis através da Análise 

de Balanços ou Análise Financeira. 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO 

 Metodologia da Disciplina/Curso:  

A disciplina “XXXX” terá um total de XX horas e apresenta XX unidades a 

saber: 

Unidade 1 – TÍTULO DA UNIDADE (horas de estudo necessárias); 

Unidade 2 - TÍTULO DA UNIDADE (horas de estudo necessárias); 

Unidade 3 - TÍTULO DA UNIDADE (horas de estudo necessárias); 

etc... 
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Todo conteúdo teórico necessário para o bom aproveitamento dos estudos, 

está no material impresso e no material disponibilizado na plataforma.   

Descrever o andamento da disciplina …............. 

Escolha o local e o horário que mais lhe convier para o estudo, porém fique 

atento ao calendário de entrega de produção. Você deve assumir o papel de 

sujeito de sua aprendizagem. 

Exemplo: 

A disciplina Teoria da Administração II terá um total de 68 horas e apresenta 6 

unidades a saber: 

Unidade 1 - Conhecimento, Ciência e Administração (8 horas) 

Unidade 2 - Primórdios da Administração (12 horas) 

Unidade 3 - A Revolução Industrial e o Pensamento da Administração: 1900 – 

1950 (16 horas)  

Unidade 4 - Escolas e Abordagens do Pensamento Administrativo do Período 

Contemporâneo (16 horas) 

Unidade 5 - Gestão por Função e Gestão por Processo (8 horas)  

Unidade 6 - Sistema Administrativo e Mudança na Organização (8 horas) 

Escolha o local e o horário que mais lhe convier para o estudo, porém fique 

atento ao calendário de entrega de produção. Você deve assumir o papel de 

sujeito de sua aprendizagem. 

PLANO / CRONOGRAMA DE ESTUDOS: 

Conforme já citado, nossa disciplina/curso terá XX unidades e uma carga 

horária de XX horas.  

Sendo assim, a dedicação a ela deve ser responsável.  

Obs.: 
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 As atividades no AVA = 80,0 (pontos) + 20,0 (pontos) do seminário = 

100,00 (pontos) 

 Não existe nota quebrada para as atividades  

Elencar todas as atividades de cada unidade bem como seu período de 

execução. 

Unidade Período de 

execução 

Atividade Valor 

1 - XXXXXXXXXXXX XX a XX Envio de Arquivo 20 pontos 

2 - XXXXXXXXXXXX XX a XX Questionário 30 pontos 

3 - XXXXXXXXXXXX XX a XX Fórum 30 pontos 

...  ... ... 

 

Exemplo: 

Conforme já citado, nossa disciplina terá 6 unidades e uma carga horária de 68 

horas. Sendo assim, a dedicação a ela deve ser responsável.  

Ler as seis unidades do material impresso da disciplina, os textos obrigatórios e 

materiais complementares. Baseado no material impresso e nos textos 

obrigatórios, realizar as atividades propostas em cada unidade. 

Unidade Período de 

Execução 

Atividade Valor 

1 - Conhecimento, 

Ciência e 

Administração 

10/09 a 17/09 Envio de Arquivo 20 pontos 

2 - Primórdios da 

Administração 

17/09 a 23/09 Questionário 30 pontos 

3 - A Revolução 

Industrial e o 

Pensamento da 

Administração: 1900 

23/09 a 30/09 Fórum 30 pontos 
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– 1950 

...  ... ... 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:  

Exemplos: 

A avaliação da disciplina será efetuada em três etapas: 

1 -  Avaliação processual - ocorrerá durante o seu desenvolvimento na 

disciplina e será feita por meio da execução das atividades propostas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA - Moodle). Valor: 80,0 pontos (nota 

8,0)                                      

2 - Seminário presencial: ocorrerá no mesmo período e local em que for 

realizada a prova presencial e a presença de todos os alunos é 

obrigatória. Valor: 20,0 pontos (nota 2,0) 

3 - Prova presencial: ocorrerá no polo de apoio presencial.  A presença do 

estudante é obrigatória.  Valor: 100,0 pontos (nota 10,0) 

 A soma dessas 3 notas dividida por 2 resultará na média final do estudante. 

 O cursista que alcançar nota igual ou superior a 7,0, numa escala de 

0,0 a 10,0, será considerado aprovado. 

 Notas entre 2,5 e 6,9 implicam na realização do exame final. 

 Caso o aluno não obtenha nota igual ou superior a 5,0 nesse exame 

será reprovado.   

Para o seguinte exemplo os valores só serão alterados em caso de Reofertas 

(não constam notas de seminário).   

Reofertas 

A avaliação da disciplina será efetuada em duas etapas: 

1 -  Avaliação processual - ocorrerá durante o seu desenvolvimento na 

disciplina e será feita por meio da execução das atividades propostas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA - Moodle). Valor: 100,0 pontos (nota 

10,0)                                      
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2 - Prova presencial: ocorrerá no polo de apoio presencial.  A presença do 

estudante é obrigatória.  Valor: 100,0 pontos (nota 10,0) 

 A soma dessas 2 notas dividida por 2 resultará na média final do estudante. 

 O cursista que alcançar nota igual ou superior a 7,0, numa escala de 

0,0 a 10,0, será considerado aprovado. 

 Notas entre 2,5 e 6,9 implicam na realização do exame final. 

 Caso o aluno não obtenha nota igual ou superior a 5,0 nesse exame 

será reprovado.   

UNIDADES DE ESTUDOS 

O material de todas as unidades e atividades desta disciplina, constam nesta 

seção. 

 

UNIDADE 1 – “Título da Unidade” – 1ª Semana 

 

Introdução: 

 Imagem (opcional).jpg 

 Fonte: “Preencher com a fonte da imagem”. 

 Descrição da Imagem: “Descrever a imagem”. 

 Texto de Introdução da Unidade:  

Esta unidade tem como objetivo... escrever de 2 a 4 parágrafos. 

A figura/imagem (formatos .jpg, .jpeg, .png) de cada unidade de estudo deve 

ser anexado ao corpo desse documento como o exemplo abaixo. 
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Exemplo de unidade: 

 

Descrição da Imagem: “duas cabeças formadas por engrenagens, as 

quais são compartilhadas entre eles, saindo de uma cabeça e 

encaixando-se na outra”. 

Fonte: http://br.123rf.com/photo_15501003_aprender-e-levar-trabalho-em-equipe-e-

lideran%C3%A7a-como-um-s%C3%ADmbolo-da-educa%C3%A7%C3%A3o-

representados-por-du.html 

Prezado acadêmico, 

A disciplina de Teorias da Administração 2, dá continuidade a disciplina de 

Teorias da Administração 1, na qual conseguimos aprender sobre o 

conceito da Administração, bem como identificar o papel do administrador 

no mercado de trabalho, e as funções essenciais ao exercício da atividade 

profissional. Foi possível estudar, ainda, a natureza e a complexidade das 

organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, respectivamente, as 

públicas, privadas e as não governamentais. 

http://br.123rf.com/photo_15501003_aprender-e-levar-trabalho-em-equipe-e-lideran%C3%A7a-como-um-s%C3%ADmbolo-da-educa%C3%A7%C3%A3o-representados-por-du.html
http://br.123rf.com/photo_15501003_aprender-e-levar-trabalho-em-equipe-e-lideran%C3%A7a-como-um-s%C3%ADmbolo-da-educa%C3%A7%C3%A3o-representados-por-du.html
http://br.123rf.com/photo_15501003_aprender-e-levar-trabalho-em-equipe-e-lideran%C3%A7a-como-um-s%C3%ADmbolo-da-educa%C3%A7%C3%A3o-representados-por-du.html
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No primeiro módulo, você estudou também os pressupostos, os 

métodos, as técnicas de pesquisa na disciplina de Metodologia de Estudo e 

Pesquisa em Administração. 

Para que possamos evoluir, iremos resgatar alguns elementos relacionados 

ao conhecimento, à ciência e à administração. Lembre-se de que estamos 

juntos nesta caminhada de descobertas e crescimento por meio do 

conhecimento. 

Bons estudos! 

Roteiro de Estudos:  

Descrever o que o aluno deve realizar durante o estudo dessa unidade. Pode 

ser em forma de tópicos ou texto corrido. 

Exemplo:  

Para uma boa compreensão, fixação dos conceitos básicos na disciplina de 

Teorias da Administração 2, você deve ler o material didático impresso, assim 

como conferir os materiais obrigatórios, disponíveis na plataforma para 

executar as atividades propostas. Nesta unidade, estão disponíveis dois 

materiais obrigatórios para leitura, com o objetivo de discutir a aplicabilidade do 

estudo do conhecimento, ciência e senso comum na Administração. A leitura 

do material obrigatório, bem como a Unidade 1 do material impresso é 

essencial para a realização das atividades. 

Material Obrigatório: 

Materiais os quais são imprescindíveis para um bom entendimento do aluno 

nesta unidade.  

É possível encaminhar praticamente todos os tipos de mídia, arquivos de textos 

(.doc, .pdf, .ppt, etc), áudio (.mp3, .wma, etc), animações e vídeos.  
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Esses arquivos podem ser enviados como anexos, ou através de links da 

internet. Devido ao tamanho dos arquivos, dê preferência para vídeos 

hospedados no YouTube e arquivos hospedados em compartilhadores de 

arquivos, tais como o Google Drive, consulte a seção SAIBA MAIS.  

 

 

 

 

 

Lembre-se de verificar o funcionamento dos links de mídias oriundas da 

internet e de nomear corretamente os arquivos enviados como anexo, 

sugerimos a seguinte forma: 

UNIDADE X – TÍTULO DO MATERIAL, você deve dividir os anexos em 

pastas, verifique a seção “ENVIO DESTE MATERIAL”, ao fim deste 

manual. 

Exemplos: 

 Livro Didático: realizar a leitura da Unidade 1. 

 Texto 1: Conta sua história, professora! Narrativas que significam a 

prática educativa, de Vera Lúcia Batista.                                                                                                                                     

https://www.fe.unicamp.br/ensino/graduacao/proesfmemoriais2005/Vera

LBatista_ContasuaHistoriaProfessora.pdf 

 Texto 2: História da contabilidade 

o Em anexo: UNIDADE 1 - História da contabilidade.pdf 

 Vídeo: “UEPG está entre as melhores universidades do Brasil”. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AHwMeJPXKBU 

 Site: www.uepg.br 

Para aprender a enviar vídeos ao Youtube acesse: 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=pt-BR 

 

Para aprender a compartilhar arquivos no Google Drive acesse: 

https://support.google.com/docs/answer/2494822?hl=pt-BR 

 

 

https://www.fe.unicamp.br/ensino/graduacao/proesfmemoriais2005/VeraLBatista_ContasuaHistoriaProfessora.pdf
https://www.fe.unicamp.br/ensino/graduacao/proesfmemoriais2005/VeraLBatista_ContasuaHistoriaProfessora.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AHwMeJPXKBU
http://www.uepg.br/
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=pt-BR
https://support.google.com/docs/answer/2494822?hl=pt-BR
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Material Complementar (OPCIONAL): 

Materiais que objetivam complementar o entendimento do aluno nesta unidade.  

É possível encaminhar todos os tipos de arquivos já citados na seção 

MATERIAL OBRIGATÓRIO. 

Exemplos: 

 Texto 1: Conta sua história, professora! Narrativas que significam a 

prática educativa, de Vera Lúcia Batista.                                                                                                                                     

https://www.fe.unicamp.br/ensino/graduacao/proesfmemoriais2005/Vera

LBatista_ContasuaHistoriaProfessora.pdf 

 Vídeo: “UEPG está entre as melhores universidades do Brasil”. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AHwMeJPXKBU 

 Site: www.uepg.br 

 

ATIVIDADES ONLINE 

Nesta seção são definidas as atividades avaliativas da unidade. Recomenda-se 

a definição de no máximo 2 (duas) atividades por unidade. A seguir algumas 

formas de atividades que podem ser utilizadas. 

 Tarefa – Envio de arquivo ou texto online. 

o Os alunos podem apresentar qualquer conteúdo digital (arquivos), 

como documentos de texto, planilhas, imagens ou áudio e 

videoclipes. Alternativamente, ou adicionalmente, a atribuição 

pode exigir dos estudantes a digitação do conteúdo diretamente 

no editor de texto (texto online). 

 Questionário 

o A atividade questionário permite ao professor criar e configurar 

testes de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência e 

outros tipos de perguntas. Cada tentativa é corrigida 

https://www.fe.unicamp.br/ensino/graduacao/proesfmemoriais2005/VeraLBatista_ContasuaHistoriaProfessora.pdf
https://www.fe.unicamp.br/ensino/graduacao/proesfmemoriais2005/VeraLBatista_ContasuaHistoriaProfessora.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AHwMeJPXKBU
http://www.uepg.br/
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automaticamente e o professor pode optar por fornecer feedback 

e / ou mostrar as respostas corretas. 

 Fórum de discussão 

o Esta atividade de discussão é importantíssima. Os Fóruns tem 

diversos tipos de estrutura e podem incluir a avaliação recíproca 

de cada mensagem. As mensagens são visualizadas em diversos 

formatos e podem incluir anexos.  

Fica a critério do professor o planejamento e estruturação dessas 

atividades. É importante lembrar o total de pontos distribuídos na 

disciplina. Caso seja uma disciplina regular, o somatório de todas as 

atividades da disciplina/curso não pode ultrapassar 80 pontos, caso seja 

um curso/disciplina de reoferta/extensão o somatório será de 100 pontos. 

Exemplos: 

1 – Envio de Arquivo: “Título da Tarefa” (Valor: XX,X) 

Prazo: XX/XX/XXXX 

O modelo de Atividade Envio de Arquivo é utilizado para tarefas que 

necessitam de elaboração de textos, dissertações ou sínteses. 

“Solicitar ao aluno uma atividade descritiva individual. ” 

Exemplo: 

Após estudar a Unidade 4 – Escolas e Abordagens do Pensamento 

Administrativo do Período Contemporâneo, faça uma síntese, evidenciando as 

principais características observadas nas abordagens do pensamento 

administrativo. 

Fonte: Arial 12, Espaço 1,5. Mínimo de 5 linhas e no máximo de 20 linhas.  

2 – Questionário: (Valor: XX,X) 

Prazo: XX/XX/XXXX 
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É necessário anexar ao corpo desse texto cada questão com seu respectivo 

valor e destacando a resposta (conforme exemplo). 

 Recomenda-se a elaboração de 3 a 10 questões, que devem ser 

enviadas com gabarito. 

Existem diversos tipos de perguntas, mas as mais comuns são: 

1 - Múltipla escolha simples (alternativas a, b, c, d) 

2 - Múltipla escolha com mais de uma alternativa correta (alternativas a, b, c, d) 

3 - Associativa (para conceitos e verdadeiro e falso); 

 

Exemplo:  

MÚLTIPLA ESCOLHA 

1) No Balanço de Pagamentos representa uma conta onde são registradas as 

transferências unilaterais de ativos reais, financeiros e valores intangíveis entre 

os residentes e os não residentes. Nesta estão envolvidos os direitos de 

propriedade sobre ativos, ou seja, houve uma contrapartida de quem vendeu a 

quem comprou e os bens trocam de mãos entre nacionais e estrangeiros. Essa 

conta é chamada de: (Valor: 2,0 pontos) 

A) Conta corrente 

B) Conta capital 

C) Conta financeira 

D) Omissões e erros 

VERDADEIRO E FALSO 

2) Com base no modelo IS/LM visto no material da disciplina, classifique as 

afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) sobre o sentido da 

palavra “especulação” e a seguir assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta: 

(  V  ) O caráter especulativo está no fato de que nem sempre sabemos a 

rentabilidade real destas aplicações, mesmo que os juros e os índices de 

correção monetária da inflação sejam fixados. 
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(  F  ) Nunca há risco em uma aplicação, mais sim certeza para que possamos 

ganhar mais do que o previsto. 

( V ) Usamos a palavra especular no sentido de retermos a moeda em forma 

líquida para aguardarmos uma oportunidade de negócio. 

(  V ) A especulação está no sentido de que a rentabilidade pode ser melhor se 

o negócio for feito no futuro, ou seja, com uma rentabilidade melhor do que se 

o negócio fosse feito agora. (Valor: 2,0) 

 

ASSOCIATIVA – CONCEITOS 

3) Com relação as modalidades de avaliação, estabeleça a relação correta: 

Avaliação Somativa 

Avaliação Diagnóstica 

Avaliação Formativa 

Questão 1 Detecta o nível geral de conhecimento dos alunos, as suas 

dificuldades e as medidas necessárias para supri-las. 

Resposta Avaliação Diagnóstica 

Questão 2 Ocorre durante o processo ensino-aprendizagem. 

Resposta Avaliação Formativa 

Questão 3 Visa a regulação do processo de ensino-aprendizagem. 

Resposta Avaliação Formativa 

Questão 4 Fornece informações quanto ao rendimento do aluno em termos 

parciais ou finais e expressa-se em forma de  notas ou conceitos. 

Resposta Avaliação Somativa 

Questão 5 Visa o levantamento dos conhecimentos prévios do aluno. 

Resposta Avaliação Diagnóstica 

 

3 – Fórum de Discussão: “Título do Fórum” (Valor: XX,X) 

Prazo: XX/XX/XXXX 

Ao elaborar uma atividade do tipo FÓRUM DE DISCUSSÃO, deve-se elaborar 

um texto introdutório e deixar claro o que deve ser discutido. 
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Exemplo: 

Após assistir aos filmes: Escritores da Liberdade ….   e ter lido os textos 

indicados no material obrigatório das unidades X  

“Descrever aqui o que você deseja que o aluno responda, bem como gerar algo 

que dê argumentos de discussão sobre o assunto da unidade...” 

Pode-se colocar algumas regras, se for o caso, como por exemplo critérios a 

serem abordados em cada discussão; 

 Exemplos: 

o  Em sua discussão você deve abordar tais assuntos/pontos... 

o Para conquistar a nota total dessa atividade você deve interagir 

com seus colegas e tutor, apresentando no mínimo 3 postagens 

neste fórum. 

 

ATENÇÃO: VOCÊ SEGUIRÁ O MESMO PROCEDIMENTO PARA 

AS DEMAIS UNIDADES DE ESTUDO 

 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

PROVA PRESENCIAL E SEMINÁRIO  

Realizados ao final da disciplina e definidos diretamente com a coordenação do 

curso, os alunos realizarão a prova de forma presencial nos polos, em data 

previamente definida e documentada através de papel e caneta. 

Converse com seu coordenador de curso. 

 DATA DA PROVA PRESENCIAL: XX/XX/XXXX 

 DATA DO SEMINÁRIO: XX/XX/XXXX  

 

 



 
                                                     
                                                      NÚCLEO DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA 
 

 

  

 

  
GTI – Versão 2.5 – NOVEMBRO/2015 

 

EXAME FINAL 

O exame final é realizado apenas em cursos de GRADUAÇÃO, sendo 

realizado de forma presencial nos polos, em período previamente agendado 

junto com a coordenação de curso. Essa prova é realizada presencialmente 

através do ambiente virtual em um QUESTIONÁRIO específico, sendo assim o 

professor deve enviar junto com seu material, 25 perguntas com gabarito 

para que seja inserido no banco de questões para o exame. 

 DATA DO EXAME FINAL: XX/XX/XXXX  

 

CONFERÊNCIAIS 

Recomenda-se a realização de pelo menos duas webs conferências em cada 

disciplina. Para isso, converse com sua coordenação de curso, afim de 

agendar um horário junto do Suporte Técnico NUTEAD. As webs ocorrem em 

dias e horários específicos. 

Dúvidas enviar um e-mail para < conferencias@nutead.org >  

 Web 1: Data XX/XX/XXXX  

 Web 2: Data XX/XX/XXXX  
 
ENVIO DESTE MATERIAL 

Os envios de materiais para diagramação devem ser realizados através do 

sistema de chamados. (http://ead.uepg.br/suporte/chamados/open.php) 

Seu material deve ser elaborado de acordo com o ROTEIRO. Todos os 

arquivos que fazem parte do material devem ser enviados em uma estrutura de 

pastas da seguinte forma: 

 

mailto:conferencias@nutead.org
http://ead.uepg.br/suporte/chamados/open.php
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Na Pasta “Imagens da Plataforma” devem conter todas os arquivos de imagens 

utilizados na disciplina, em boa resolução; 

Pasta “Unidade” deve conter os materiais (anexos) obrigatórios e 

complementares da respectiva unidade; 

O arquivo “Disciplina” refere-se a esse roteiro completo, preenchido com todas 

as informações de todas as unidades. 

Arquivo Exame Final contem a prova de exame final (25 questões) que serão 

inseridas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Após ter dividido todo seu material da forma explicada acima é necessário 

“COMPRIMIR” ou “ZIPAR” todo o material. Para realizar isto você pode utilizar 

softwares como WinRar ou WinZip. 

Esse arquivo comprimido será enviado através do sistema de chamados, figura 

abaixo. 

 

Dúvidas entre em contato com nossa equipe: 

suporte@nutead.org / (42) 3220-3798 

mailto:suporte@nutead.org

