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PLANO DE ENSINO  

– Período especial de atividades remotas / 2º trimestre de 2020 – 
 

Disciplina: VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO EM CFD Código: EMEC7069 
Nº de vagas de acordo com a presente proposta: 
 

10 

Natureza: (   ) Formação Geral  ( X ) Específica Carga horária: 45 h Créditos: 3 
Docente: Carlos Henrique Marchi 
Forma de oferta: remota pela internet. 

Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados: 
• Todo material didático da disciplina já está disponível na internet no link 

http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM777/ 
• Duas vezes por semana (3ª e 6ª), o professor atualizará um arquivo com o roteiro das 

atividades a serem desenvolvidas pelos alunos a cada aula. 
• No período de cada aula (2ª e 5ª, 13:30-15:30 h) o professor estará disponível online através 

do Hangouts/Google, bem como por e-mail, celular e WhatsApp para esclarecer eventuais 
dúvidas dos alunos. 

• Fora dos horários das aulas, o professor estará disponível por e-mail, celular e WhatsApp.  
• Após cada aula realizada, cada aluno deverá enviar um e-mail ao professor informando 

que concluiu as atividades propostas para a respectiva aula.  
 
Cronograma de atividades: 
• [14 horas] 4, 8, 15, 18, 22, 25 e 29 de junho: aulas 1 a 7. 
• [12 horas] 2, 6, 9, 13, 16 e 20 de julho: aulas 8 a 13. 
• [2 horas] 23 de julho entre 13:30 e 15:30 h: prova-1. 
• [4 horas] 27 e 30 de julho: aulas 15 e 16. 
• [14 horas] 3, 6, 10, 13, 17, 20 e 24 de agosto: aulas 17 a 23. 
• [2 horas] 27 de agosto entre 13:30 e 15:30 h: prova-2. 
 

Forma de avaliação: o conceito de cada aluno da disciplina será constituído por: 
• 30% = 5 trabalhos computacionais individuais ou em dupla; e 
• 70% = 2 provas individuais sem consulta, online, a serem feitas por cada aluno no local que 

achar mais adequado. O professor estará online durante todo o período de cada prova para 
acompanhar os alunos, esclarecer dúvidas e verificar a presença. 

Observações: 
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