
Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 1º Período 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 
Introdução à 

Física 
Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar as 

possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes com 

necessidades específicas, visando 

proporcionar uma aprendizagem 

efetiva por meio de práticas 

acessíveis para esses discentes em 

Ambientes Digitais/Virtuais de 

Aprendizagem. Informações 

individualizadas obtidas pelo 

NAPNE-PRC poderão ser 

compartilhadas para auxiliar 

docentes no estudo e no 

planejamento dessas atividades. 

O NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o coordenador 

para tratar das necessidades 

específicas do nosso câmpus. 

Não presencial: 53,3 
Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-Aprendizagem 

On-Line (MEAO), 

Plantão de dúvidas 

online. Atividade 

diagnóstica no retorno. 

Apresentação de 

seminário, Entrega de 

trabalhos 

Não. 

 

 

 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 1º Período 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Geometria 

Analítica 

Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar as 

possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes com 

necessidades específicas, 

visando proporcionar uma 

aprendizagem efetiva por meio 

de práticas acessíveis para esses 

discentes em Ambientes 

Digitais/Virtuais de 

Aprendizagem. Informações 

individualizadas obtidas pelo 

NAPNE-PRC poderão ser 

compartilhadas para auxiliar 

docentes no estudo e no 

planejamento dessas atividades. 

O NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar das 

necessidades específicas do 

nosso câmpus. 

Não presencial: 53,3 
Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-

Aprendizagem On-

Line (MEAO), MS 

Teams, Plantão de 

dúvidas online,  

Vídeos de curta 

duração disponíveis 

em plataformas 

digitais, 

Webconferência 

RNP. Estudos 

dirigidos como parte 

do TDE. Atividade 

diagnóstica no 

retorno, participação, 

perguntas e resolução 

de exercícios em 

atividades síncronas. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 1º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Algoritmos e 

Lógica de 

Programação 1 

Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar as 

possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes 

com necessidades específicas, 

visando proporcionar uma 

aprendizagem efetiva por meio 

de práticas acessíveis para 

esses discentes em Ambientes 

Digitais/Virtuais de 

Aprendizagem. Informações 

individualizadas obtidas pelo 

NAPNE-PRC poderão ser 

compartilhadas para auxiliar 

docentes no estudo e no 

planejamento dessas 

atividades. O NAPNE-PRC 

estará em contato direto com o 

coordenador para tratar das 

necessidades específicas do 

nosso câmpus. 

Não presencial: 50 
Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-

Aprendizagem On-

Line (MEAO), 

Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, Vídeoaulas 

gravadas, Vídeos de 

curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais. 

Atividade diagnóstica 

no retorno, Entrega 

de trabalhos. 

Questionários online.

  

Não. 

 

 

 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 1º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Química Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar as 

possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes com 

necessidades específicas, 

visando proporcionar uma 

aprendizagem efetiva por meio 

de práticas acessíveis para esses 

discentes em Ambientes 

Digitais/Virtuais de 

Aprendizagem. Informações 

individualizadas obtidas pelo 

NAPNE-PRC poderão ser 

compartilhadas para auxiliar 

docentes no estudo e no 

planejamento dessas atividades. 

O NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar das 

necessidades específicas do 

nosso câmpus. 

Não presencial: 50 

Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-

Aprendizagem On-

Line (MEAO), 

Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, Vídeoaulas 

gravadas, Vídeos de 

curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais. 

Atividades síncronas 

e assíncronas, estudo 

dirigido e 

simulações. 

Atividade 

diagnóstica no 

retorno, Entrega de 

trabalhos, 

Questionários online. 

Não 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 1º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Comunicação e 

Linguagem 

Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar as 

possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes com 

necessidades específicas, visando 

proporcionar uma aprendizagem 

efetiva por meio de práticas 

acessíveis para esses discentes em 

Ambientes Digitais/Virtuais de 

Aprendizagem. Informações 

individualizadas obtidas pelo 

NAPNE-PRC poderão ser 

compartilhadas para auxiliar 

docentes no estudo e no 

planejamento dessas atividades. O 

NAPNE-PRC estará em contato 

direto com o coordenador para 

tratar das necessidades específicas 

do nosso câmpus. 

Não presencial: 

26,7 
Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-Aprendizagem 

On-Line (MEAO), 

Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online. Entrega de 

trabalhos, 

Questionários online.  

Não. 

 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 1º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Introdução ao 

Cálculo 

Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar 

as possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes 

com necessidades específicas, 

visando proporcionar uma 

aprendizagem efetiva por meio 

de práticas acessíveis para 

esses discentes em Ambientes 

Digitais/Virtuais de 

Aprendizagem. Informações 

individualizadas obtidas pelo 

NAPNE-PRC poderão ser 

compartilhadas para auxiliar 

docentes no estudo e no 

planejamento dessas 

atividades. O NAPNE-PRC 

estará em contato direto com o 

coordenador para tratar das 

necessidades específicas do 

nosso câmpus. 

Não presencial: 53,3 
Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-

Aprendizagem On-

Line (MEAO), 

Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, Vídeoaulas 

gravadas, Vídeos de 

curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais. 

Entrega de trabalhos, 

Questionários online, 

Participação nas 

atividades do Moodle 

e nos atendimentos 

online. Atenção 

especial aos alunos 

que necessitarem. 

Não. 

 

 

 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 1º Período 

 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Introdução à 

Engenharia da 

Computação 

Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar as 

possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes com 

necessidades específicas, visando 

proporcionar uma aprendizagem 

efetiva por meio de práticas 

acessíveis para esses discentes em 

Ambientes Digitais/Virtuais de 

Aprendizagem. Informações 

individualizadas obtidas pelo 

NAPNE-PRC poderão ser 

compartilhadas para auxiliar 

docentes no estudo e no 

planejamento dessas atividades. O 

NAPNE-PRC estará em contato 

direto com o coordenador para 

tratar das necessidades específicas 

do nosso câmpus. 

Não presencial: 51,7 
Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-

Aprendizagem On-

Line (MEAO), 

Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, Atividades 

síncronas e 

assíncronas; vídeos 

disponíveis em 

plataformas on-line. 

Atividade diagnóstica 

no retorno, Entrega 

de trabalhos, 

Questionários online. 

Não. 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 2º Período 

 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Cálculo Diferencial Os alunos ou 

professores poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam 

no decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará 

em contato direto com 

o coordenador para 

tratar das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 46,7 

Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-

Aprendizagem On-

Line (MEAO), MS 

Teams, Plantão de 

dúvidas online, 

Vídeos de curta 

duração disponíveis 

em plataformas 

digitais . 

Entrega de trabalhos, 

Resolução de 

exercício através de 

vídeo conferência. 

Para os alunos que 

tem mais dificuldade 

tentarei fazer 

atendimentos online 

individual. 

Não. 

 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 2º Período 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Mecânica Geral Os alunos ou professores 

poderão conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam no 

decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar das 

necessidades específicas 

do nosso câmpus. 

Não presencial: 53,3 

Presencial: 0 

Sim MS Teams, Plantão 

de dúvidas online, 

Listas de exercícios. 

Entrega de trabalhos. 

Listas de exercícios 

e/ou avaliação 

diagnóstica ao final 

do semestre. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 2º Período 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Álgebra Linear Os alunos ou 

professores poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam no 

decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar 

das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 46,7 

Presencial: 0 

Sim Metodologias de Ensino-

Aprendizagem On-Line 

(MEAO), Moodle, MS 

Teams, Plantão de 

dúvidas online, 

Vídeoaulas gravadas, 

Vídeos de curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais. 

Entrega de trabalhos, 

Questionários online, 

Participação nas 

atividades do Moodle e 

atendimentos. Atenção 

especial aos alunos que 

necessitarem. 

Não. 

 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 3º Período 

 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Sistemas Digitais Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar 

as possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes 

com necessidades específicas, 

visando proporcionar uma 

aprendizagem efetiva por 

meio de práticas acessíveis 

para esses discentes em 

Ambientes Digitais/Virtuais 

de Aprendizagem. 

Informações individualizadas 

obtidas pelo NAPNE-PRC 

poderão ser compartilhadas 

para auxiliar docentes no 

estudo e no planejamento 

dessas atividades. O NAPNE-

PRC estará em contato direto 

com o coordenador para tratar 

das necessidades específicas 

do nosso câmpus. 

Não presencial: 70 

Presencial: 0 

Sim MS Teams, Plantão 

de dúvidas online, 

Vídeoaulas gravadas, 

Vídeos de curta 

duração disponíveis 

em plataformas 

digitais 

Não. 

 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 3º Período 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Estrutura de 

Dados 

Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar as 

possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes com 

necessidades específicas, 

visando proporcionar uma 

aprendizagem efetiva por meio 

de práticas acessíveis para esses 

discentes em Ambientes 

Digitais/Virtuais de 

Aprendizagem. Informações 

individualizadas obtidas pelo 

NAPNE-PRC poderão ser 

compartilhadas para auxiliar 

docentes no estudo e no 

planejamento dessas atividades. 

O NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar das 

necessidades específicas do 

nosso câmpus. 

Não presencial: 46,7 

Presencial: 0 
Sim Os conteúdos serão 

apresentados por 

vídeo-aulas gravadas 

assíncronas e 

materiais teóricos 

disponibilizados no 

Moodle 

semanalmente. Nos 

horários das aulas 

semanalmente, será 

disponibilizado um 

tempo online 

(atividade síncrona) 

via chat do Moodle 

ou no Microsoft 

Teams, para que os 

alunos possam tirar 

dúvidas e discutir os 

conteúdos em 

andamento.  

Não. 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 3º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Cálculo Diferencial 

Integral 

Os alunos ou 

professores poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam 

no decorrer do curso. 

O NAPNE-PRC 

estará em contato 

direto com o 

coordenador para 

tratar das 

necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 43,3 

Presencial: 0 

Sim Moodle, Plantão de 

dúvidas online, 

Vídeoaulas gravadas, 

Vídeos de curta 

duração disponíveis 

em plataformas 

digitais . Fóruns 

coletivos para 

resolução de 

exercícios e reunião 

em grupos distintos 

para apresentar 

exercícios ao 

professor. 

Apresentação de 

seminário, Entrega de 

trabalhos. Aos alunos 

com mais dificuldade  

alguns atendimentos 

online individuais. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 3º Período 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Engenharia e 

Meio Ambiente 

Estudo do guia orientativo 

do NAPNE para buscar 

superar as possíveis 

barreiras à acessibilidade 

dos discentes com 

necessidades específicas, 

visando proporcionar uma 

aprendizagem efetiva por 

meio de práticas acessíveis 

para esses discentes em 

Ambientes Digitais/Virtuais 

de Aprendizagem. 

Informações 

individualizadas obtidas 

pelo NAPNE-PRC poderão 

ser compartilhadas para 

auxiliar docentes no estudo 

e no planejamento dessas 

atividades. O NAPNE-PRC 

estará em contato direto com 

o coordenador para tratar 

das necessidades específicas 

do nosso câmpus. 

Não presencial: 20 

Presencial: 0 

Sim Encontros regulares 

nos dias oficiais de 

aula. Atividades 

assíncronas. MS 

Teams, Material 

disponibilizado e/ou 

sugerido via MS 

TEAM.  Trabalhos 

em grupo e 

apresentações de 

seminários. Média 

das Notas do 

Trabalho e do 

Seminário. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 3º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Materiais para 

Engenharia 

Estudo do guia orientativo do 

NAPNE para buscar superar 

as possíveis barreiras à 

acessibilidade dos discentes 

com necessidades específicas, 

visando proporcionar uma 

aprendizagem efetiva por 

meio de práticas acessíveis 

para esses discentes em 

Ambientes Digitais/Virtuais 

de Aprendizagem. 

Informações individualizadas 

obtidas pelo NAPNE-PRC 

poderão ser compartilhadas 

para auxiliar docentes no 

estudo e no planejamento 

dessas atividades. O NAPNE-

PRC estará em contato direto 

com o coordenador para tratar 

das necessidades específicas 

do nosso câmpus. 

Não presencial: 21,7 

Presencial: 0 

Sim Plantão de dúvidas 

online, Trabalho 

Discente Efetivo 

(TDE), Vídeoaulas 

gravadas, Vídeos de 

curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais. 

Entrega de trabalhos, 

Auto-Avaliação. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 3º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição das 

atividades presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Fundamentos 

de Eletrônica 

Analógica 

Os alunos ou 

professores poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam 

no decorrer do curso. 

O NAPNE-PRC estará 

em contato direto com 

o coordenador para 

tratar das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

 

 

 

Não presencial: 73,3 

Presencial: 0 

 

Sim Atividades síncronas 

e assíncronas. Plantão 

de dúvidas online, 

Vídeoaulas gravadas, 

Vídeos de curta 

duração disponíveis 

em plataformas 

digitais, material 

didático livre de 

outras fontes e estudo 

dirigido. Utilização 

de softwares de 

simuladores de 

circuitos analógicos. 

Entrega de trabalhos, 

Entrega de resultados 

de simulação de 

circuitos. Avaliação, 

trabalhos com 

orientação 

pedagógica, entrega 

de trabalhos 

utilizando 

simuladores. 

Moodle, MS Teams, 

Entrega de trabalhos 

Não 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 5º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Desenvolvimento de 

Software Orientado a 

Objetos 

Os alunos ou 

professores poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam 

no decorrer do curso. 

O NAPNE-PRC 

estará em contato 

direto com o 

coordenador para 

tratar das 

necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 46,7 

Presencial: 0 

Sim Aulas síncronas 

(tanto para dúvidas 

quanto para 

informações); 

Disponibilizar estas 

aulas síncronas de 

forma gravada para 

os que não 

compareceram; 

Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, Vídeoaulas 

gravadas, Vídeos de 

curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais, 

Webconferência 

RNP. Entrega de 

trabalhos, 

Questionários online. 

Não. 

 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 5º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Arquitetura de 

Computadores 

Os alunos ou professores 

poderão conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam no 

decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar 

das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 43,3 

Presencial: 0 

Sim Vídeoaulas gravadas. 

Plantão de dúvidas 

online. Moodle, MS 

Teams, Atividade 

diagnóstica no 

retorno, Entrega de 

trabalhos. Prova. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 5º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Matemática 

Discreta 

Os alunos ou 

professores poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam 

no decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará 

em contato direto com 

o coordenador para 

tratar das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 46,7 

Presencial: 0 

Sim Plantão de dúvidas 

online, Vídeos de 

curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais, 

Vídeoconferência, 

materiais impressos e 

listas de exercícios. 

Atividade diagnóstica 

no retorno, 

Apresentação de 

seminário, Entrega de 

trabalhos. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 5º Período 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Ética e Tecnologia Os alunos ou 

professores poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam 

no decorrer do curso. 

O NAPNE-PRC 

estará em contato 

direto com o 

coordenador para 

tratar das 

necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 21,7 

Presencial: 0 

Sim Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, atividades 

assíncronas, 

Vídeoaulas gravadas, 

Vídeos de curta 

duração disponíveis 

em plataformas 

digitais, 

Webconferência 

RNP. Entrega de 

trabalhos, 

Questionários online. 

Fóruns e Wiki no 

Moodle. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 5º Período 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Linguagens 

Formais e 

Autômatos 

Os alunos ou 

professores poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam 

no decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará 

em contato direto com 

o coordenador para 

tratar das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 45 

Presencial: 0 

Sim Plantão de dúvidas 

online, Moodle, MS 

Teams, Vídeoaulas 

gravadas. Entrega de 

trabalhos, 

Questionários online.

  

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 5º Período 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Linguagem de 

Programação 2 

Os alunos ou professores 

poderão conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam no 

decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar das 

necessidades específicas 

do nosso câmpus. 

Não presencial: 43,3 

Presencial: 0 

Sim Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, Vídeoaulas 

gravadas. Atividade 

diagnóstica no 

retorno às aulas, 

Entrega de trabalho 

prático, 

Questionários online, 

Códigos submetidos 

através de atividades 

do Moodle. Pretende-

se gravar as aulas 

síncronas para 

posterior 

visualização. As 

metodologias 

poderão ser 

adaptadas de acordo 

com necessidades 

que possam surgir. 

Não. 

 

  



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - 5º Período 

 

 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Banco de Dados 2 Os alunos ou professores 

poderão conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam no 

decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar 

das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 53,3 

Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino-

Aprendizagem On-

Line (MEAO), 

Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, Vídeoaulas 

gravadas, Vídeos de 

curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais, 

Atividades síncronas 

e assíncronas. 

Atividade diagnóstica 

no retorno, Entrega 

de trabalhos, 

Questionários online. 

Não. 

 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba 

 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Atividades 

Complementares 

(obrigatórias) 

Os alunos poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam no 

decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar 

das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 40 

Presencial: 0 

Sim Metodologias de 

Ensino e. 

Aprendizagem 

Online 

Não. 

 

 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba 

 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Estágio Curricular 

Supervisionado 

(obrigatório) 

Os alunos poderão 

conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam no 

decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar 

das necessidades 

específicas do nosso 

câmpus. 

Não presencial: 160 

Presencial: 0 

Sim Orientações via  

Moodle, MS Teams,  

Suap, e-mail 

acadêmico. 

Não. 

 

 

 



Do PLANO DE ATIVIDADES - Engenharia de Computação / Piracicaba - Libras 

 

 

Componente* Ações Inclusivas Carga Horária  Houve substituição 

das atividades 

presenciais por 

TICs? 

Metodologia A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias 

Libras  

(Optativa) 

Os alunos ou professores 

poderão conversar com o 

coordenador sobre 

demandas que surjam no 

decorrer do curso. O 

NAPNE-PRC estará em 

contato direto com o 

coordenador para tratar das 

necessidades específicas do 

nosso câmpus. 

Não presencial: 23,3 

Presencial: 0 

Sim Moodle, MS Teams, 

Plantão de dúvidas 

online, Vídeoaulas 

gravadas, Vídeos de 

curta duração 

disponíveis em 

plataformas digitais. 

Questionários online, 

Fórum de discussão

  

Não. 

 

 

 


