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Plano de Desenvolvimento da Disciplina – modelo não presencial

Atendimento

A professora estará dispońıvel via Google Meet nas terças e quintas-feiras às 14hs. Horários para atendimentos
individuais não presenciais também poderão ser agendados com a professora ou a monitora via email.

Metodologia

Como estamos seguindo o modelo não presencial, não haverá aulas presenciais. O curso será composto pelas
seguintes atividades:

• Estudo: a professora disponibilizará semanalmente material de estudo para os alunos. O material será
composto de slides, textos e v́ıdeos. É esperado que os alunos estudem o material disponibilizado no
peŕıodo especificado em cada atividade.

• Exerćıcios: a professora disponibilizará exerćıcios ao longo do curso para auxiliar na fixação dos conceitos
cobertos pelas atividades de estudo.

• Questionários de avaliação: a professora aplicará questionários de avaliacao durante o curso.

• Trabalho de pesquisa: a professora aplicará um trabalho de pesquisa sobre um tópico relacionado a
sistemas distribúıdos. Os alunos deverão produzir material relatando a pesquisa realizada.

Meio de disponibilização do conteúdo

O conteudo da disciplina será disponibilizado via Google Classroom. Os alunos precisarão de um dispositivo
com acesso a Internet para realizar as atividades.

Avaliação

• A avaliação será composta por questionários e um trabalho de pesquisa.
• Seja NQ a média aritmética das notas obtidas nos questionários e NT a nota obtida no trabalho. A

média M será calculada da seguinte maneira:

M = (0,7 ∗NQ + 0,3 ∗NT )
• Alunos com média 2,5 ≤M < 5,0 poderão fazer um exame final.
• A média final será:

F =

{
min {5, M+E

2 } caso 2, 5 ≤M < 5 e o aluno tenha realizado o exame.

M caso contrário.

• O aluno estará aprovado caso sua média F seja maior ou igual a 5,0, e estará reprovado caso contrário.

Datas das Atividades e Avaliações

As atividades serão disponibilizadas semanalmente via Google Classroom juntamente com o prazo de entrega,
sendo que o prazo mı́nimo para entrega após a divulgação será de 24hs.

As data de entrega do trabalho será combinada diretamente com cada aluno.

O exame será feito por meio de uma prova oral individual. O exame acontecerá na semana prevista para os
exames, especificada no calendário da Universidade, sendo que a forma de comunicação entre professora e o
aluno e a data e horário serão combinados previamente com cada aluno que realizará o exame.



Observação

• Qualquer tentativa de fraude implicará em nota final F = 0 (zero) para todos os envolvidos.
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