Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Instituto de Ciência e Tecnologia

Plano de Atividades Domiciliares ADE
Unidade Curricular: Seminários Interdisciplinares
Professor(es): N. L. Vijaykumar e Luis
Augusto Martins Pereira

Contato: vijaykumar@unifesp.br
(12)9 8131 7894 e
luis.pereira@unifesp.br

Ano Letivo: 2021

Carga horária total: 36
(Podem incluir CH parciais práticas ou
teóricas)

Semestre: 1º

Turmas: “U”
(registrar todas as turmas que utilizarão a mesma plataforma em ADEs, quer sejam do
mesmo docente, Integral ou Noturno ou de vários docentes. Caso seja turma única colocar
“U”, se for várias Integral ou Noturno : “IA”, “IB” – conforme turmas da pasta verde
presencial)
Plataforma de acesso ao curso: Classroom
(https://classroom.google.com/c/Mjc5MDU5NjA3NTE2)
colocar tipo e link, mas, sem código de acesso caso seja Classroom)
Objetivos (remoto): Convidar Palestrantes da Unifesp e de fora da Unifesp para

dar seminários sobre Tópicos na área de Aplicações Interdisciplinares de
Computação.

Conteúdo Programático e Cronograma: Seminários de Convidados sobre tópicos de
Computação. Palestras de uns 50 minutos a 1 hora por semana. Os alunos assistem
aos vídeos off-line. Os alunos têm uma semana para entregar um relatório
resumindo a Palestra.
(especificar planejamento de atividades síncronas e assíncronas e CH equivalente,
conforme estratégia didática/pedagógica em ensino remoto escolhida pelo docente ou
grupo de docentes. Importante explicitar se o conteúdo será síncrono e assíncrono em
cada ação)
Metodologia de Ensino Utilizada: Gravação de Vídeos das Palestras serão colocadas
no Classroom para que alunxs possam ter acesso e assistirem. No dia e horário de
aula, se houver interesse, o docente estará à disposição para trocar ideias e esclarecer
eventuais dúvidas.
Metodologia de Avaliação (estratégias para atingir conceitos “cumprido” ou “não
cumprido”): A Avaliação é baseada em Relatórios entregues para cada Seminário.

Bibliografia básica e complementar para uso remoto: Referências recomendadas
pelos Palestrantes.
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