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Ementa De acordo com o catálogo do curso.

Programa De acordo com o catálogo do curso.

Desenvolvimento O desenvolvimento on-line da disciplina será evolutivo. Partiremos do ponto
atual, em que eu não sei nada sobre ensino à distância, sobre as ferramentas para isso, sobre como
avaliar nessa modalidade etc. e vamos deixar evoluir sob a pressão do tempo para buscar materiais,
preparar materiais, adequar estilos, sob a pressão sobre os alunos, sob a pressão dos alunos, sob a
pressão do tempo para todo o resto que não é ensino e sob a pressão do tempo roubado pela catatonia.

Terminado o peŕıodo de suspensão das atividades presenciais, seria bom termos 4 aulas para rememorar
o conteúdo antes de uma prova presencial no fim de tudo.

O ambiente será o google classroom. O atendimento será feito através da plataforma. O atendi-
mento dos PEDs também será feito através da plataforma. As atividades de leitura e estudo serão
disponibilizadas a cada semana. Haverá no máximo uma avaliação por semana.

Avaliação A avaliação será composta de t trabalhos de programação on-line, de x exerćıcios on-line
com prazo lato e de uma prova presencial (individual e sem consulta).

As atividades on-line valerão 6 pontos e a prova valerá 4 pontos na nota S do semestre.

Alunos com S < 2.5 reprovam-se. Alunos com S ≥ 5 aprovam-se. Alunos com 2.5 ≤ S < 5 poderão
fazer o exame. O exame consistirá de uma prova individual e sem consulta. Para ser sincero, eu não
sei se haverá exame nessa nova forma de semestre.

A nota final do semestre F será calculada pela equação abaixo, onde E é a nota do exame no intervalo
[0, 10]. F será a nota lançada no sistema acadêmico.

F =


min(S+E

2 , 5) se o aluno fez exame

S caso contrário

Atendimento Os monitores PED Miguel e Daiane vão ajudar nas atividades on-line.
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