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Plano básico de ações para o segundo semestre de 2021 

dos Professores do Departamento. 
 
O departamento de eletroeletrônica irá trabalhar com aulas síncronas e aulas 
assíncronas utilizando a plataforma Google Classroom. 
 

1. Aulas síncronas: Utilizando os horários estabelecidos pelo colégio através 
do horário apresentado no site: 

https://cotuca.unicamp.br/cotuca/academico/calendario/  
 

As mesmas serão marcadas pelo professor responsável pela disciplina 
através do Mural do Classroom, onde irá constar data e hora (conforme 
calendário), será informado o LINK para que o aluno possa participar da 
aula (evento). As mesmas serão gravadas e após liberação pelo Google 
será disponibilizada em local organizado pelo professor no mural do 
Classroom. 
 
As aulas assíncronas serão gravadas pelo professor responsável pela 
disciplina e disponibilizadas no Classroom. Estas aulas serão para 
atividades de laboratório bem como explicações extras de atividades 
realizadas em aulas síncronas. Além de aulas de dúvidas marcadas com 
antecedência 

 
2. Com relação á plantões de dúvidas – Os mesmos serão realizados 

através do MEET, em dias e horários estabelecidos pelos professores das 
disciplinas. As mesmas deverão ocorrer uma semana antes das 
avaliações oficiais. 
 

3. As atividades avaliativas (com atribuição de notas ou não), serão 
atribuídas via Classroom conforme um determinado tópico for esgotado e 
realizado exercícios de fixação. No caso da avaliação oficial (dentro do 
calendário do Colégio), as mesmas poderão ser síncronas e ou 
assíncronas conforme orientação do professor previamente através do 
mural do Classroom. 
 
Demais atividades (para treino), serão apresentadas de acordo com cada 
professor do departamento, sendo as mesmas postadas no local 
ATIVIDADES do Classroom e estabelecidos prazos de entrega não 
inferiores a dois dias. 

 

https://cotuca.unicamp.br/cotuca/academico/calendario/


4. Do contato com o Professor – Os professores do departamento recebem 
e enviam mensagens através da plataforma do Classroom. Podendo 
marcar quando necessário encontros a mais (além das aulas síncronas), 
via MEET para sanar dúvidas e/ou resolução de exercícios do tipo prova. 

 
5. Das avaliações bimestrais: Como já informado as mesmas vão ocorrer 

dentro do calendário escolar apresentado no site do colégio acima 
mencionado; sendo marcadas por cada professor da disciplina. As 
mesmas poderão ser: Lista de exercícios, trabalho em grupo e provas com 
questões para resolução e posterior entrega. (podendo ser síncronas ou 
assíncronas), conforme orientação do professor. 
 

6. Informamos ainda que teremos através do Classroom disponibilizado para 
os alunos de diversas disciplinas: artigos relacionados ao assunto 
estudado, slides para acompanhamento das aulas síncronas, softwares 
de simuladores de circuito elétricos e eletrônicos bem como vasta 
literatura técnica como livros e apostilas dos diversos professores do 
departamento de eletroeletrônica. 
 

7. A comunicação com os professores das disciplinas técnicas deve ser 
realizada através do Classroom. Alguns professores podem disponibilizar 
WhatsApp para comunicação com o estudante. Todas as aulas síncronas 
serão gravadas e disponibilizadas em forma de link para posterior 
consulta. 
 

Atenciosamente, Departamento de Eletroeletrônica 
09/08/2021  

 

 


