Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Pró-Reitoria de Graduação
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas
(ICAQF) - Campus Diadema
Curso Bacharelado em Ciências Ambientais

_________________________________________________________
Plano de ensino para as Unidades Curriculares (UCs) oferecidas na
forma de Atividades Domiciliares Especiais (ADE)
Unidade Curricular: Atividades Complementares
Professor responsável/Depto.: Mirian Chieko Shinzato / DCA
Contato: (11)97343-7045
Professor (es) colaborador (es)/Depto.: Juliana Gardenalli Freitas/DCA; Cristina Rossi
Nakayama/DCA
Ano letivo: 2020
Termo: 5 T
UC (fixa ou eletiva): Fixa
Pré-requisito (s): não há
Carga horária total: 180h
Carga horária prática original (em %): não se Carga teórica original (em %): não se aplica
aplica
Ementa:
As atividades complementares constituem componente integrante do curso e da formação do
aluno, devendo ser cumpridas no mínimo 180 horas. As horas podem ser distribuídas em
atividades de ensino, pesquisa e extensão. O principal objetivo é de fornecer o estudante
flexibilidade em suas atividades, proporcionando conhecimento e experiências além da sala de
aula, tomando contato com formas de abordagem e espaços diferenciados, relacionados a
outras instituições acadêmicas e científicas, eventos ou ainda a outros profissionais da área. A
regulamentação/organização das atividades complementares será coordenada pela
Subcomissão de Atividades Complementares (SAAC), encarregada de validar e avaliar as
horas cumpridas
Adaptação para ADE
1 - Se sua UC tiver carga horária prática (laboratório, campo), pretende adaptar estas
atividades para atividades remotas?
( ) Não → responda à pergunta 2, não sendo necessário elaborar um plano de ensino no
momento
(X) Sim → vá para a pergunta 3 e prossiga
2 - Justifique o adiamento desta UC, explicando por que não seria adequada a adaptação para a
via remota. Mencione quais seriam os prejuízos para a formação do aluno de Ciências Ambientais,
caso a UC fosse oferecida como ADE.
No caso desta opção, ressaltamos que: i) a UC será adiada para oferecimento presencial quando
for possível; ii) não há previsão de retorno presencial no ano de 2020; iii) o(a) docente deve ofertar
a UC presencialmente assim que for possível, oferecendo número de vagas que seja compatível
com a demanda; iv) há limitações de espaço físico e de laboratórios no campus Diadema que podem
dificultar o oferecimento de atividades presenciais que tiverem sido adiadas.

3 - Explique como pretende adaptar ou substituir as atividades práticas da sua UC.
Não se aplica
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4 - Assinale com um X as plataformas e ferramentas on-line que serão utilizadas nas ADE.
Lembrando que, segundo a Resolução da Prograd, de 17/06/2020:
Art. 4.º - A realização de ADE poderá utilizar meios digitais e virtuais para o seu desenvolvimento e
comunicação com os(as) estudantes, dentre eles:
I – Plataformas institucionais online da UNIFESP, como o Moodle da graduação;
II – E-mail;
III – Criação de grupos específicos em Redes Sociais (Facebook e outras), envolvendo docente(s)
e estudantes daquela UC ;
IV – Aplicações do G Suite for Education, incluindo o Google Classroom (a partir da G suite
disponibilizada via email institucional @unifesp.br)
V- Outras ferramentas virtuais (Messenger, WhatsApp, Skype, Zoom Cloud, Meetings, Cisco
Webex, etc.) que possam ser mobilizadas para desenvolver atividades não presenciais.
VI - Fóruns ou discussões acadêmicas online;
VII – Outras formas de compartilhar recursos e desenvolver atividades escolhidas pelo(a) docente
e acessíveis aos(às) estudantes.

Plataformas:
(X) Moodle
( ) Google Classroom
(X) Google Meet
( ) Microsoft Teams
( ) Outros. Especificar:
5 - Assinale com um X os materiais que serão utilizados nas ADE.
Lembrando que, segundo a Resolução da Prograd, de 17/06/2020:
Art. 3.o - Para o período de ADE, material didático, assim como orientações de estudo, deverão ser
disponibilizados pelo(a) docente aos(às) estudantes, levando em consideração as limitações de
acesso impostas pelo período de pandemia de Covid-19. O material pode incluir:
I - Indicação de livros e material didático disponíveis nas bases e repositórios virtuais da rede de
bibliotecas da Unifesp (https://biblioteca.unifesp.br/biblioteca/index.php);
II - Indicação de vídeos, podcasts, notícias e outros materiais disponíveis online;
III - Videoaulas ou áudios/podcasts preparadas pelos(as) docentes;
IV - Listas de exercícios objetivos e/ou subjetivos;
V - Estudo dirigido; orientação de leituras; orientação de atividades;
VI - Elaboração de portfólios; resenhas; resumos.

Material didático:
( ) Livros e materiais disponíveis on-line na biblioteca (“Meu pergamum”)
( ) Materiais de acesso livre on-line (vídeos, artigos, textos etc.)
( ) Videoaulas
(X) Outros. Especificar: materiais explicativos para orientação em pdf disponível no Moodle.
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6 - Assinale com um X os métodos que serão utilizados nas ADE.
Recomenda-se que atividades síncronas tenham duração de até 90 minutos, e que o restante da
carga horária seja cumprido por meio de atividades assíncronas. Recomenda-se gravar as
atividades síncronas e disponibilizá-las para os estudantes que eventualmente não possam
acompanhá-las em tempo real.

Métodos:
(X) Aulas síncronas
( ) Aulas assíncronas
( ) Vídeos
( ) Áudios
( ) Leitura de textos
(X) Discussões (síncronas ou assíncronas, como no fórum do Moodle)
(X) Outros. Especificar: recebimento de material (documentação) no Moodle
7 - Assinale com um X as formas de avaliação que serão utilizadas nas ADE.
Lembrando que, segundo a Resolução da Prograd, de 17/06/2020:
Art. 10o - A avaliação das ADE deve privilegiar o processo coletivo de ensino-aprendizagem da
turma, o alcance dos objetivos propostos pela atividade, o engajamento dos(as) estudantes e a
capacidade de trabalhar com os conceitos e conteúdos desenvolvidos na UC.
§ 1 - Devido às diferentes condições individuais de acesso e de trabalho remoto dos(as) estudantes
no período de ADE, eventuais avaliações individuais não deverão ser realizadas em atividades
síncronas, devendo haver flexibilidade nos prazos de entrega de atividades e valorização das
propostas assíncronas.
§ 2 - Os registros de avaliação de todas as UCs realizadas UCs em ADE se darão por meio de
cumprimento (cumprido ou não cumprido) (inciso V do artigo 75 do regimento interno).

Formas de avaliação:
( ) Elaboração de trabalhos ou resenhas
( ) Seminários
( ) Questionários/quiz
( ) Participação
( ) Assiduidade/interatividade em atividades assíncronas
(X) Outras. Especificar: Análise da documentação de Atividades Complementares
Forma de acesso dos alunos ao primeiro encontro da UC :
Será realizado numa sala virtual do Google Meet no dia 17/8/2020 às 13h no link:
meet.google.com/igp-rxdg-hwp.
As instruções dessa UC, bem como esse link de acesso também estarão disponíveis no Moodle
da UC (https://grad.sead.unifesp.br/course/view.php).
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Comentários e sugestões adicionais:
Essa UC consiste em analisar os documentos entregues pelos alunos para comprovar as 180h
correspondentes a atividades realizadas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Antes da
Pandemia de Covid-19, esses documentos comprobatórios eram entregues na forma impressa,
pessoalmente pelos alunos, na secretaria acadêmica.
Para adaptar essa atividade ao formato ADE, esses documentos deverão ser entregues no
formato PDF na página da UC no sistema Moodle, para serem analisados pela Subcomissão de
Atividades Complementares (SAAC).
Os encontros com alunos e as reuniões da SAAC serão realizados de forma síncrona via Google
Meet e, todas as apresentações desses encontros também serão disponibilizadas no sistema
Moodle.
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Plano de aulas para oferta de UCs na forma de Atividades Domiciliares
Especiais (ADE) - Não se aplica.
Devido à característica dessa UC, no lugar do Plano de Aulas, será apresentado abaixo o
Calendário de atividades da Subcomissão de Atividades Complementares (SAAC) para o
primeiro semestre de 2020.

Calendário de Atividades Complementares 1ºS/2020 - ADE
Data

Descrição

17/08/2020 das 13:00h as

Reunião da SAAC com os alunos para esclarecimento

13:45h (Google Meet)

18/08/2020 a
20/09/2020
21/09/2020
01/10/2020
02/10/2020 a
10/10/2020
12/10/2020
19/10/2020

sobre procedimentos
Período para envio de documentação solicitando horas
em AC no Moodle
Reunião da SAAC para avaliação dos documentos
entregues
Divulgação da contagem das horas em AC pela SAAC
Período para solicitação de revisão/recontagem das
horas em AC*
Reunião da SAAC para avaliação dos documentos
entregues
Publicação das horas em AC no site do curso
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