PROJETO AULA DADA, AULA TRABALHADA

GUIA DO ALUNO PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES (V.1.2)
I. Introdução
Neste primeiro semestre de 2013 a Estácio Santo Amaro implantou o sistema “Aula Dada, Aula
Trabalhada”, cujo objetivo é ajudar a você, aluno, manter seus estudos em dia e não deixar
acumular trabalhos e nem dúvidas nas matérias.
Para isso, todos os professores irão oferecer exercícios curtos semanais, que devem ser
entregues antes da aula seguinte, de modo que você possa exercitar minimamente os aspectos
mais importantes das matérias ministradas e tirar dúvidas já na aula seguinte, sem deixar
acumular dúvidas e trabalhos.

II. Onde obter os trabalhos?
Todos os trabalhos serão sempre disponibilizados até o dia seguinte ao da aula, por meio do
sistema WebAula, na “Biblioteca da Disciplina”, seção “Navegador”.
Adicionalmente o professor pode fornecer o enunciado por outros meios que julgar
adequados.

III. Quais são as regras para a entrega do trabalho?
Prazo: o trabalho deve ser entregue dentro do prazo determinado pelo professor, sempre
antes do dia da aula seguinte.
Preenchimento da capa: na capa o aluno deve preencher apenas os campos vazios, conforme
orientação do professor: curso, R.A. e nome. Caso o professor não tenha preenchido, também
os campos que indicam o dia da semana em que ocorre a aula e o horário da aula (1º e 2º ou
3º e 4º).
Solução do Exercício: o exercício pode ser resolvido à mão ou impresso, conforme orientação
do professor, mas em hipótese alguma use a frente da capa para responder às questões. Se
possível, responda as questões no verso da capa. Se necessário usar mais folhas, elas devem
ser folhas sem rebarbas (folha de fichário, folha almaço ou papel sulfite A4) e devem ser
obrigatoriamente grampeadas com a capa.
Entrega do Exercício: dentro do prazo, com o completo preenchimento do cabeçalho e
respeitando a todas as regras de formatação acima descritas e orientadas pelo professor,
entregue o trabalho na biblioteca, onde haverá local adequado para o depósito do mesmo. Os
trabalhos que não atenderem a todos esses requisitos serão rejeitados pela biblioteca.
Nota: Mantenha uma cópia do exercício com você; o exercício entregue não será devolvido.

IV. Correção dos Exercícios e Gabaritos
Como regra, os exercícios não serão resolvidos em sala; o professor disponibilizará o gabarito
das questões por meio do WebAula, no mesmo local em que o enunciado foi liberado.
É importante que o aluno mantenha uma cópia do trabalho para poder avaliar o que errou e
quais os pontos que tem dúvida.
Os exercícios podem ou não ser resolvidos em sala pelo professor, de acordo com a
disponibilidade de tempo da disciplina, mas as dúvidas que surgirem na execução do exercício
podem e devem ser sanadas preferencialmente na aula seguinte à entrega.

V. Atribuição de Pontos e Nota
Todas as provas (AV1, AV2 e AV3) valerão 8,0 pontos. Os dois pontos remanescentes serão
atribuídos de acordo com os trabalhos entregues.
Assim, a nota do aluno pelos trabalhos será uma nota de 0 a 2 pontos, variando de acordo com
a quantidade de trabalhos entregues. Os trabalhos entregues até a AV1 contam pontos para a
AV1. Os trabalhos entregues após a AV1 contam pontos para a nota AV3. A nota da AV2 será
complementada pela nota do Projeto Integrado (que é obrigatório).
Entregando todos os trabalhos o aluno garante 2 pontos; se entregar apenas metade, garante
apenas 1 ponto e, se não entregar nenhum, ficará sem essa pontuação.
Vale ressaltar que a entrega será considerada apenas se o aluno entregou um exercício que
empregue corretamente os conceitos vistos em sala. Exercícios em branco, com erros
conceituais grosseiros ou “receitas de bolo” serão desprezadas e o trabalho será considerado
como “não entregue”.

VI. Dúvidas Frequentes
P: Faltei na aula, tenho que entregar?
R: Sim, tem. Caso não entregue o exercício, perderá a pontuação correspondente ao mesmo.
P: O dia da entrega cai em um feriado, posso entregar no dia seguinte?
R: Sempre que a entrega cair em feriados, tente entregar antes do feriado. Caso não consiga,
você terá uma chance se entregar no dia seguinte ao feriado, antes das 19:00. Exemplo: sua
entrega máxima era na quarta-feira, mas quarta é feriado. O ideal é que você entregue na
terça mas, se por alguma razão não conseguir, entregue na quinta antes das 19:00. Após as
19:00 do dia seguinte ao feriado o trabalho será considerado atrasado e, portanto,
desconsiderado.

P: Sei que vou entregar atrasado, posso entregar direto para o professor?
R: Não, os professores não estão autorizados a receber os trabalhos diretamente. Em caso de
entrega atrasada com justificativa, fale direto com o coordenador de seu curso que, caso a
justificativa seja aceita, encaminhará o exercício ao professor. Não entregue exercícios
atrasados na biblioteca, pois ele será simplesmente enviado ao coordenador sem qualquer
justificativa, o que fará com que seja desprezado.
P: E se eu tiver dúvida na hora de resolver os exercícios?
R: Primeiramente, tente verificar no material de aula e no material didático se não consegue
sanar sua dúvida. Caso não tenha sucesso, fale com seus colegas ou procure o professor por email, explicando sua dúvida. Caso não consiga sanar a dúvida antes do prazo de entrega,
entregue da melhor forma que puder e explicite sua dúvida informando o dia em que
mandou e-mail para o professor e não recebeu resposta, para que o professor possa avaliar
melhor o trabalho entregue.
P: E se eu tiver algum outro problema qualquer?
R: Fale direto com o coordenador de seu curso.

