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1. IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia Científica

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA

CÓDIGO: GBT054 PERÍODO:  2o TURMA:

TIPO DO COMPONENTE (marque uma opção) NATUREZA DO COMPONENTE (marque uma opção)

__x___ Disciplina
_____ Atividade Acadêmica Complementar
_____ Atividades Curriculares de Extensão

__x___. Obrigatória
_____ Optativa

CARGA HORÁRIA DA AARE

ATIVIDADE SÍNCRONA ATIVIDADE ASSÍNCRONA AARE

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

16,67h 13,33h 30h 30h
PROFESSOR(A): Rute Magalhães Brito ANO/SEMESTRE: 2021-I

2. EMENTA
 Ciência e Filosofia. A pesquisa como forma de saber. Objetivos e metodologia da

investigação científica. Modelos de projetos de pesquisa. Órgãos de fomento e formas de
captação de recursos. Diretrizes para análise e interpretação de texto. Elaboração de um
projeto de pesquisa.

3. JUSTIFICATIVA
Adquirir noções sobre principais pontos e etapas que devem ser observados para o
desenvolvimento e a aplicação do método científico.

4. OBJETIVOS
Objetivo Geral:

Desenvolver condições de entendimento dos mecanismos básicos relacionados aos temas que
auxiliam os alunos na formação de postura para realização de trabalho científico na área
biotecnológica,

Objetivos Específicos:
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:
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● Ler artigos científicos de maneira crítica, sabendo identificar o problema delimitado, a

hipótese proposta, o método usado para sua indução e,ou dedução e a adequação da

metodologia empregada;

● Realizar revisão bibliográfica em bases de dados e utilizar ferramentas de citação

(Mendeley, EndNote) em textos científicos;

● Analisar editais de projetos e bolsas;

● Redigir projeto de pesquisa com delimitação de problema embasado em revisão

bibliográfica além de justificativa, objetivos, metodologia, cronograma de execução e

referências bibliográficas;

● Reconhecer as particularidades dos diferentes tipos de textos científicos: resumo, nota,

artigo original, resenha.

5. PROGRAMA
A documentação específica.
As etapas de elaboração de um trabalho científico.
Os pré-requisitos lógicos do trabalho científico.
Determinação e delimitação do tema-problema do trabalho.
Levantamento da bibliografia. Leitura e documentação.
A formulação de hipóteses.
A montagem do plano de trabalho. A construção lógica do trabalho.
A escolha e indicação dos procedimentos metodológicos e técnicos.
O estabelecimento de um cronograma de trabalho.
Coletas de dados. As observações técnicas específicas.
A análises de resultados obtidos.formação de conceitos. A formação de juízo. A elaboração de
conceitos. a Elaboração de raciocínios. As conclusões de maior relevância.
A divulgação de resultados.
comunicação em eventos, por meios eletrônicos, em revistas especializadas ou em veículos de
ampla divulgação.
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6. METODOLOGIA
6.1 Atividades Síncronas
a) Teóricas

Data
(DD/MM/AAAA)

Início
(HH:MM)

Término
(HH:MM)

Carga horária Número e nome da
atividade

Técnica de ensino ou descrição da atividade

01/12/2021 16:00 16:50 2h 1. O Método
Científico
Fundamentos de
filosofia da Ciência

Encontro síncrono para discussão do
conteúdo apresentado em vídeo-aula e
tira-dúvidas pelo Mconf

08/12/2021 16:00 16:50 1h 2. Formulação de
hipótese

Encontro síncrono para discussão do
conteúdo apresentado em vídeo-aula e
tira-dúvidas pelo Mconf

15/12/2021 16:00 16:50 1h 3. Revisão
bibliográfica:
palavras-chave,
WebofScience e
Periódicos CAPES,
Google Scholar

Encontro síncrono para discussão do
conteúdo apresentado em vídeo-aula e
tira-dúvidas pelo Mconf

22/12/2021 16:00 17:40 2 h 4. Utilização de
gerenciador de
referências
(Mendeley)

Encontro síncrono para ensino da utilização
do software gerenciador de referências  pelo
Mconf

05/01/2022 16:00 16:50 1h 5. Normas da ABNT Encontro síncrono para discussão do
conteúdo apresentado em vídeo-aula e
tira-dúvidas pelo Mconf

12/01/2022 16:00 16:50 1h 6. O projeto de
pesquisa:

Encontro síncrono para discussão do
conteúdo apresentado em vídeo-aula e
tira-dúvidas pelo Mconf
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Introdução;
Justificativa;
Objetivos

19/01/2022 16:00 16:50 1h 7.Redação de
projeto: Introdução,
Objetivo e
Justificativa

Encontro síncrono para orientação sobre
redação de Introdução e Justificativa  pelo
Mconf

26/01/2022 16:00 16:50 1h 8. O projeto de
pesquisa:
Metodologia,
Orçamento e
Cronograma de
execução/Licenças
e comitês

Encontro síncrono para discussão do
conteúdo apresentado em vídeo-aula e
tira-dúvidas pelo Mconf

02/02/2022 16:00 16:50 1h 9. Atividade sobre
redação da
Metodologia//Crono
grama/Resumo,
Bibliografia

Encontro síncrono para orientação sobre
redação de Metodologia e Cronograma  pelo
Mconf

09/02/2022 16:00 17:40 1h 10. Tipos de
publicações: poster;
nota; artigo; revisão

Encontro síncrono para discussão do
conteúdo apresentado em vídeo-aula e
tira-dúvidas pelo Mconf

16/02/2022 16:00 16:50 2h 11. Como conduzir
uma discussão de
artigo científico

Encontro síncrono para discussão do
conteúdo apresentado em vídeo-aula e
tira-dúvidas pelo Mconf
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23/02/2022 16:00 16:50 1h 12. Currículo Lattes Encontro síncrono para ensinar a preencher o
Currículo Lattes  pelo Mconf

09/03/2022 16:00 16:50 1h 13. A carreira de
cientista - caminhos
no país e
internacionalização
da carreira

Aula expositiva sobre internacionalização
pelo Mconf

16/03/2022 16:00 17:40 2 h 14. Apresentação
do PITCH sobre o
projeto

Apresentação dos PITCHs - Plataforma
MConf

23/03/2022 16:00 17:40 2h 15. Avaliação final -
Questionário no
Moodle
Envio do PITCH
sobre o projeto
(gravado)

Prova síncrona pela AVA Moodle

- - - 20h aula
(20*50)/60 = 16,67

horas relógio

- -

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação síncrona com endereço web de localização dos arquivos:

(1 a 2 horas-aula por semana: quartas-feiras 16:00h-17:40h)
- Plataforma: MConf (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/gbt_054-metodologia-cientifica-ibtecufu)

- Reuniões síncronas: serão realizadas reuniões síncronas por meio de plataforma oficial (MConf) uma vez por semana (quartas-feiras
16:00h-17:40h) para apresentar conteúdo, tirar dúvidas e verificar o andamento do curso com os estudantes. O link será disponibilizado pelo
Moodle.

Página 5 de 20



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
COLEGIADO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA

PLANO DE ENSINO PARA ATIVIDADE ACADÊMICA REMOTA EMERGENCIAL (AARE)

6.2 Atividades Assíncronas
a) Teóricas

Número e nome
da atividade1

Descrição da
atividade2

Formato da
atividade3

Valor da
atividade4

Carga horária Data da entrega5

1.Vídeo-aula
sobre Método
Científico
+ Produção de
Mapa Mental
sobre o Método
Científico

Criação de mapa
mental usando
software de
escolha

Ex.: Coggle.it

LEnvio de pdf
pelo Moodle -
recurso TAREFA 3,00 50 minutos

(1h-aula) 07/12/2021

2. Vídeo-aula sobre
Delimitação de
hipótese +
Avaliação de
Hipótese em artigo
científico

Análise de artigo
sobre regulação da
expressão gênica

Acréscimo de 03
slides em link do
Google
apresentação -
TAREFA

3,00 50 minutos
(1h-aula) 14/12/2021

3. Vídeo-aula sobre
Revisão
bibliofráfica +
Revisão
Bibliográfica sobre
assunto de
interesse para

Criação de lista de
referências sobre o
assunto escolhido e
descrição de
palavras-chave

Envio de pdf pelo
Moodle -  recurso
TAREFA 3,00 50 minutos

(1h-aula) 21/12/2021
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redação do projeto

4. Vídeo-aula sobre
ABNT
+ Treino de
utilização das
normas da ABNT -
Usando a NBR
6023

Exercício de
redação de
parágrafo usando
três textos
pré-selecionados
para treino do uso
da ABNT e
Mendeley

Envio de pdf pelo
Moodle -  recurso
TAREFA 3,00 50 minutos

(1h-aula) 11/01/2022

5. Vídeo-aula sobre
Introdução e
Justificativa -
Playposit

Questionário
embebido em
vídeo-aula sobre
redação de projeto
de pesquisa -
recurso Playposit

Respostas
marcadas em
questionário
embebido em
vídeo-aula sobre
redação de projeto
de pesquisa -
recurso Playposit

3,0 50 minutos
(1h-aula) 19/01/2022

6. Início da redação
da Introdução.

Redação dos dois
parágrafos iniciais
do projeto,
usandos as normas
da ABNT para
citação,  para
ajuste de redação
científica e
aprendizado do uso
do Mendeley

Envio de pdf pelo
Moodle -  recurso
TAREFA 3,00 50 minutos

(1h-aula) 25/01/2022

7. Vídeo-aula sobre
Tipo de
publicações -

Questionário
embebido em
vídeo-aula sobre

Respostas
marcadas em
questionário

3,00 50 minutos
(1h-aula) 09/02/2022
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Playposit redação de projeto
de pesquisa -
recurso Playposit

embebido em
vídeo-aula sobre
tipos de
publicações
científicas -
recurso Playposit

8. Currículo Lattes

Preenchimento de
currículo - Lattes e
reunião de
certificados em pdf
Único

Uso de Plataforma
Lattes - CNPq e
Ilove pdf- Envio
de PDF único pelo
Moodle -  recurso
TAREFA

3,00 50 minutos
(1h-aula) 08/03/2022

09. Questionário
sobre
Internacionalização

Respostas em
recurso do Moodle
do tipo
QUESTIONÁRIO

Respostas em
recurso do Moodle
do tipo
QUESTIONÁRIO

3,0 50 minutos
(1h-aula) 26/01/2022

10. Poster

Treino de
produção de um
poster para
congresso
utilizando
referência
principal do
projeto

Envio de pdf pelo
Moodle -  recurso
TAREFA 3,00 50 minutos

(1h-aula) Até 16/03/2022

11. Redação de
Introdução e
Justificativa de
projeto de pesquisa

Produção de texto

Envio de pdf pelo
Moodle - recurso
TAREFA 15,00 100 minutos

(2h-aula) até 02/02/2022
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12. Vídeo-aula
sobre Redação de
Metodologia ,
cronograma,
resumo de projeto
de pesquisa +
produção do texto

Produção de texto

Envio de pdf pelo
Moodle - recurso
TAREFA 15,00 100 min

(2h - aula) até 16/02/2022

13. PITCH

Preparação de
apresentação do
projeto no formato
PITCH

Envio de slides
em pdf no recurso
Tarefa do Moodle

15,00 100 minutos
(2h-aula) até 16/03/2022

- - - -

(16h aula)
(16*50)/60

=13,33horas
relógio

-

(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente.
(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros.
(3) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.).
(4) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina.
(5) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada.

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:

Os conteúdos serão apresentados por meio de recursos da plataforma Moodle
(GBT054 - Metodologia Científica )
link: https://www.moodle.ufu.br/course/view.php?id=1636

Os conteúdos serão apresentados por meio de recursos da plataforma Moodle como: Página, URL, Livro, Pasta
.
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- Página: Uma página por item do programa. Serão disponibilizados textos autorais introduzindo vídeo-aulas autorais inseridas por meio da
configuração de recurso.

- URL: links de vídeos depositados no youtube produzidos por instituições renomadas (USP, MIT, TED Ed) e links de páginas e artigos científicos
com informações atuais relevantes para os assuntos (ex.: revista FAPESP)  serão disponibilizados como material complementar;

- Livro: O recurso livro será utilizado para retomar os assuntos vistos na página e URL usando atividades interativas como H5P, questionário.

- Pasta: O recurso pasta permite o compartilhamento de pdfs tanto dos slides das aulas quantos de textos autorais ou de outros autores (teses,
artigos científicos) para consulta por parte dos estudantes. Este material poderá ser utilizado como apoio para acompanhamento da disciplina e
estudos (além dos links de sites e vídeos)
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7. AVALIAÇÃO
7.1 Assiduidade Discente:

A assiduidade será computada pela presença nas atividades síncronas pelo MConf e a entrega das atividades marcadas como obrigatórias
(tarefas, interatividade, leituras, visualizações de vídeos e glossário) no bloco "Acompanhamento do curso" na plataforma Moodle.

7.2 Aproveitamento Discente:

- 7.2.1. Tarefas: Cada semana do programa será avaliada por meio das atividades interativas H5P, questionário, wiki, playposit ou tarefas do
Moodle no total de 10 atividades (3,0 pontos cada).

Critérios de avaliação:
Tarefas completas corretas de acordo com o material online fornecido e a literatura sugerida (e organizadas):  100%
Tarefas incompletas porém de acordo com o material online fornecido e a literatura sugerida mostrando todo o raciocínio, mas faltando
conclusão, ou resposta final : 75%
Tarefas que apresentem conclusões/respostas finais corretas porém com desenvolvimento ou raciocínio  incompletos : 20%
Tarefas incorretas de acordo com o material online fornecido e a literatura sugerida (e organizadas):   zero
- Respostas copiadas (que apresentem claros elementos de cópia, ou plágio): zero
Obs.: Em cada tarefa no Moodle serão descritos os critérios de pontuação.

7.2.4. Projeto de pesquisa:
Os/as estudantes serão solicitados (as) a escolher um tema de interesse na área de Biotecnologia para redação de projeto de pesquisa.

parte 1 - Introdução e Justificativa
Após as instruções passadas nas vídeo-aulas e nas aulas síncronas, prosseguiremos com a produção do texto utilizando o método da pirâmide
invertida, partindo do geral para o específico.
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Haverá duas oportunidades de adequação do texto tal como fazemos durante a produção de um manuscrito em colaboração, em que
orientados(as) e orientadores revisam o texto mais de uma vez.

Critérios de avaliação
Pontuação

- Conteúdo (cenário, antecedentes, lacuna e objetivo) - 10 pontos ;

- Justificativa: 3.0 pontos

- Citação adequada, usando o estilo ABNT: 1.0 ponto;

- Uso das normas de formatação do PIBIC 2021: 1.0 ponto;

Descontos:

- Plágio: detectado maior que 3% em software de detecção (Plagium. com por exemplo): o trabalho terá nota ZERO

- Uso de linguagem coloquial, abreviações comuns na internet, falta de acentuação: -1.5 pontos (menos 1.5 pontos)

- Uso de outro estilo de referências bibliográficas: - 1.5 pontos (menos 1.5 pontos)

Parte 2 - Materiais e métodos - Cronograma  - Resumo
Após as instruções passadas nas vídeo-aulas e nas aulas -síncronas, prosseguiremos com a produção de uma lista de itens necessários em na
seção Metodologia de um projeto, seguindo-se um roteiro e um modelo a serem disponibilizados pelo Moodle.
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Critérios de avaliação
Materiais e Métodos:
- modelo experimental, delineamento (controle x tratado), N amostral e citar testes estatísticos, número de processo/protocolo de comitês de
ética - 5,00

- Descrição sucinta de uma técnica principal que poderia ser  usada para desenvolver o projeto - 5,00

Cronograma
- Em forma de tabela e deve ser feito de acordo com o modelo descrito na página da aula 04 - 2,00

- Deve prever tempo para redação de relatório/apresentação de trabalho em evento científico - 1,00

Resumo
- Deve abranger em 250 palavras o cenário, antecedentes, objetivo e metodologia principal - 2,00

Descontos:

- Plágio: detectado maior que 3% em software de detecção (Plagium. com por exemplo): o trabalho terá nota ZERO

- Uso de linguagem coloquial, abreviações comuns na internet, falta de acentuação: -1.5 pontos (menos 1.5 pontos)

- Uso de outro incorreto de referências bibliográficas: - 1.5 pontos (menos 1.5 pontos)

- Apresentação incorreta da lista de referências bibliográficas:  - 1.5 pontos (menos 1.5 pontos)
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- 7.2.3. PITCH:
- O/a Estudante apresentará seu projeto no formato PITCH
- Informações  completas corretas de acordo com o projeto corrigido , slides chamativos e boa desenvoltura na apresentação: 100%
- Informações incompletas faltando conclusão, ou resposta final slides chamativos e boa desenvoltura na apresentação: 50%
- Informações incorretas de acordo com o projeto corrigido: zero

● Caso estudante apresente slides sem nenhum recurso visual (exemplo fundo branco e letras pretas, sem figuras) : desconto de 10%
● Caso estudante não demonstre domínio do assunto, dificuldade em responder as perguntas específicas ao artigo escolhido: desconto de

10%
● A sessão de apresentações será gravada.

-

- 7.2.4. Questionário: Será realizada uma avaliação maior ao final do curso usando-se o recurso Questionário do Moodle, (25 pontos)

Critérios de avaliação:

- Questões fechadas com respostas pré-determinadas que serão auto-corrigidas pelo Moodle como (certo/errado).

- Questões abertas serão respondidas no espaço disponibilizado para digitação pelo Moodle. As questões serão pontuadas de
acordo com o nível de dificuldade 2, 3, ou 5 pontos para questões, fáceis, de dificuldade mediana ou de dificuldade avançada,
respectivamente. O critério de avaliação (em porcentagem da pontuação da questão) seguirá o mesmo das tarefas acima
descritas.
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A nota final será calculada da seguinte forma:
Tarefas (30 pontos) + Projeto de pesquisa (30 pontos)+ PITCH (15 pontos) +  avaliação final (25 pontos) = 100 pontos

Será considerado aprovado o/a estudante que obtiver 60 pontos no mínimo e tiver assiduidade acima de 75%.

Data
(DD/MM/AAAA)

Início
(HH:MM)

Término
(HH:MM)

Número e nome da
atividade avaliativa

Instrumento avaliativo ou
descrição da atividade

Pontuação Instrução para
realização

Forma de
envio

TDIC1,2

07/12/2021

assíncrono assíncrono

1.Produção de Mapa
Mental sobre o
Método Científico

Envio de pdf pelo Moodle -
recurso TAREFA

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
pdf de
slides pelo
Moodle -
recurso
TAREFA

Moodle

14/12/2021

assíncrono assíncrono

2. Avaliação de
Hipótese em artigo
científico

Acréscimo de 03 slides em
link do Google apresentação
-  TAREFA

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
pdf de
slides pelo
Moodle -
recurso
TAREFA

Moodle

21/12/2021

assíncrono assíncrono
3. Revisão
Bibliográfica sobre
assunto de interesse
para redação do
projeto

Envio de pdf pelo Moodle -
recurso TAREFA

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
pdf de
slides pelo
Moodle -
recurso
TAREFA

Moodle
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11/01/2022

assíncrono assíncrono

4. Treino de utilização
das normas da ABNT -
Usando a NBR 6023

Envio de pdf pelo Moodle -
recurso TAREFA

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
pdf de
slides pelo
Moodle -
recurso
TAREFA

Moodle

19/01/2022

assíncrono assíncrono

5. Introdução e
Justificativa - Playposit

Respostas marcadas em
questionário embebido em
vídeo-aula sobre redação de
projeto de pesquisa - recurso
Playposit

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
vídeo ou
link pelo
Moodle- -
recurso
TAREFA

Moodle

25/01/2022

assíncrono assíncrono

6. Início da redação da
Introdução.

Envio de pdf pelo Moodle -
recurso TAREFA

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso H5P do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Resolução
de questão
formulada
no recurso
H5P do
Moodle

Moodle

09/02/2022

assíncrono assíncrono

7. Tipo de publicações
- Playposit

Respostas marcadas em
questionário embebido em
vídeo-aula sobre tipos de
publicações científicas -
recurso Playposit

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio do
PDF pelo
Moodle- -
recurso
TAREFA

Moodle

08/03/2022
assíncrono assíncrono

8. Currículo Lattes Uso de Plataforma Lattes -
CNPq e Ilove pdf- Envio de

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do

Resolução
de questão
formulada

Moodle
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PDF único pelo Moodle -
recurso TAREFA

recurso H5P do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

no recurso
H5P do
Moodle

26/01/2022

assíncrono assíncrono

09. Questionário sobre
Internacionalização

Respostas em recurso do
Moodle do tipo
QUESTIONÁRIO

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso H5P do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Resolução
de questão
formulada
no recurso
H5P do
Moodle

Moodle

Até
16/03/2022

assíncrono assíncrono

10. Poster
Envio de pdf pelo Moodle -
recurso TAREFA

3,0 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Apresentaçã
o de
seminário
síncrono
pelo Mconf

Moodle

até
02/02/2022

assíncrono assíncrono

11. Redação de
Introdução e
Justificativa de projeto
de pesquisa

Envio de pdf pelo Moodle -
recurso TAREFA

15,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Participação
pelo chat, ou
em áudio
com
perguntas,
realização da
atividade
proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

Moodle

até
16/02/2022

assíncrono assíncrono 12. Redação de
Metodologia ,

Envio de pdf pelo Moodle -
recurso TAREFA

15,00 A instrução
detalhada constará

Participação
pelo chat, ou

Moodle
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cronograma, resumo
de projeto de pesquisa

no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

em áudio
com
perguntas,
realização da
atividade
proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

até
16/03/2022

16:00 17:40

13. PITCH
Envio de slides em pdf no
recurso Tarefa do Moodle e
apresentação na aula online

15,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Participação
pelo chat, ou
em áudio
com
perguntas,
realização da
atividade
proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

Moodle e
Mconf

23/03/2022

16:00 17:40

14. Avaliação final -
Questionário no
Moodle

Resolução de questões
utilizando o recurso
QUESTIONÁRIO do
Moodle

25,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Participação
pelo chat, ou
em áudio
com
perguntas,
realização da
atividade
proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

Moodle e
Mconf

(1) Centro de Tecnologia da Informação (CTI) ratifica que as Soluções Institucionais para Ferramentas de Colaboração e Cooperação são o Microsof Teams e o MConf RNP.
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(2) TDIC: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
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