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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Administração 

Código/Disciplina: CAD 7303 – Laboratório de Gestão III – Prática Profissional 

Tipo: (X) Obrigatória (  ) Optativa 
Pré-requisito(s): CAD 7302 – Laboratório de Gestão II 

Professor: Claudelino Martins Dias Junior e-mail: claudelino.junior@ufsc.br ou 

claudelino@gmail.com 

 

Carga Horária Semestral: 72  Carga horária síncrona: 24h/a 

Carga horária assíncrona: 36h/a 

Período/Fase: 7
a
 Ano/semestre: 2020/1 

     

2. EMENTA:  

A prática profissional nas diversas áreas de formação do Administrador. A realização de 

estudos dirigidos a partir de uma visão vertical na área de formação no terceiro setor.  

 

 

3. OBJETIVOS  DA DISCIPLINA:  

A disciplina tem como objetivo desenvolver o comportamento coletivo próprio da atividade 

de planejamento e estimular a prática da tomada de decisão.  

 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

a) Apresentação do plano de ensino, da metodologia a ser aplicada nas aulas e os critérios 

de avaliação individuais e grupais; 

 

b) Apresentação das regras do Websimulador (regramento no exercício das funções 

Comercial, Produção, Recursos Humanos, Financeira e Presidência/Planejamento); 

 

c) Composição dos grupos de trabalho (os grupos terão o formato de, no máximo, 4 

(quatro) alunos, cada um exercerá uma área gerencial ou mais sendo responsável pela 

concepção e execução de seus objetivos, consorciados aos demais objetivos funcionais das 

demais áreas; 

 

d) Cadastramento dos alunos em plataforma <https://websimulador.bernard.com.br/login/> 

mailto:claudelino.junior@ufsc.br
mailto:claudelino@gmail.com


consorciada a efetivação da composição dos grupos de trabalho; 

 

e) Rodada de Experimentação (ambientação virtual de competição por meio de tomadas de 

decisões preliminares); 

 

f) Discussão dos próximos passos em função dos resultados obtidos por cada grupo gestor 

na rodada de experimentação, tendo em conta a determinação de seus objetivos funcionais e 

estratégias para o 1º ano (4 rodadas/trimestres), num total simulado de 3 (três) anos ou 12 

(doze) rodadas de decisões; 

 

g) Rodadas de decisões correspondem a trimestres (1 rodada = 1 trimestre); 

 

h) Entrega do Relatório Parcial em formato digital (Avaliação Grupal Parcial – P1) com a 

descrição dos dois primeiros anos de gestão simulada ou 8 (oito) trimestres simulados, 

apontando os objetivos alcançados e a descrição das possíveis causas para aqueles não 

atingidos; 

 

i) Entrega do Relatório Global em formato digital (Avaliação Grupal Global – P2) com a 

descrição integral dos três anos de gestão simulada (12 trimestres), apontando os objetivos 

alcançados e principais erros e acertos observados; 

 

 

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM): 
 

Suporte metodológico: é constituído por simulador organizacional do tipo industrial, 

sendo que: 

 

j) O conteúdo Teórico da disciplina será exposto no formato de aulas Síncronas nos 

horários determinados na grade matrícula da disciplina por meio do uso da plataforma 

Google Meet ou equivalente, com endereço da sala previamente informado por email aos 

alunos cadastrados no Websimulador, bem como a proposição, o acompanhamento das 

atividades propostas e a solução de dúvidas individuais ou grupais também terão o formato 

de aulas Síncronas via Websimulador <https://websimulador.bernard.com.br/login/>; 

 

l) O processo de ensino aprendizagem se dará por meio de um conjunto de decisões 

semanais grupais quantitativas a serem postadas via Websimulador (ambiente de 

simulação), tais decisões deverão ser acompanhadas das respectivas justificativas e análises 

qualitativas relacionadas área de desempenho funcional escolhida pelo aluno. Tal conjunto 

de atividades compõem o formato das aulas Assíncronas com determinação prévia de seu 

tempo de duração ainda dentro da grade de horários da disciplina; 

 

m) Haverá um número total de máximo de 11 (doze) postagens individuais correspondentes 

a cada trimestre de decisão. Desta forma, a avaliação dos alunos se dará pela quantidade e 

qualidade das postagens relacionadas ao desempenho de sua função gerencial dentro do 

exercício de simulação; 

 



n) O aluno cadastrado no ambiente de simulação (Websimulador) terá acesso a todo 

material de apoio da disciplina, excetuam-se a Bibliografia já exposta em itens 8 e 

Bibliografia Complementar em item 8.1. 

 

Critérios Total de 

“presenças” 

Total de 

carga 

horária 

% Máximo de 

“presenças” 

% Mínimo de 

“presenças” 

Encontros Presenciais (já 

ministrados) 

06 12h/a ~ 15% 

27 aulas 

Tutorial de Cadastramento 

e Acesso ao Ambiente 

02 04h/a ~ 6% 

Leitura do Manual de 

Simulação e Formação dos 

Grupos de Trabalho 

02 04h/a ~ 6% 

Apresentação do 

Regramento da Simulação 

e Acompanhamento 

Remoto Docente pelo 

Ambiente de Simulação 

09 18h/a ~ 25% 

Discussão dos Resultados 

obtidos pelos grupos 

gestores (empresas) e  

Postagens via 

Websimulador das 

Decisões Quantitativas 

(grupais) e Qualitativas 

(individuais)  

11 22h/a ~ 30% 

Avaliação Grupal Parcial 

(P1)  

02 4h/a ~ 6% 

Avaliação Grupal Global 

(P2) 

02 4h/a ~ 6% 

Prova de Recuperação 02 4h/a ~ 6% 

TOTAL 36 72 100% 75% 

Nota: *Disciplinas de 4 créditos. ** Disciplinas de 2 créditos. 
 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

o) A verificação do rendimento escolar compreende a execução das atividades individuais e 

grupais. Mais especificamente, observados os seguintes critérios: 

 

6.1. Avaliação Grupal Parcial (P1) e Global (P2) (PESO 3): desempenhos demonstrados 

por cada grupo gestor (empresa) em relação aos (as) demais. Para as notas correspondentes 

aos desempenhos Parcial e Global, observar-se-á o seguinte: 

i. 1º colocado – nota 10,0; 

ii. 2º colocado – nota 9,0; 

iii. 3º colocado – nota 8,0; 

iv. 4º colocado – nota 7,0; 

v. 5º colocado – nota 6,0; 



vi.6º colocado – nota 5,0; 

vii.7º colocado – nota 4,0; 

viii. 8º colocado – nota 3,0. 

 

Nota: o desempenho mínimo equivalerá a nota 3 em caso de falência da empresa ou grupo 

gestor, caso em que seus integrantes serão realocados nos demais grupos remanescentes, ou 

ainda quando da existência de mais de 8 (oito) grupos gestores. 

 

6.2. Participação Individual (PESO 4): 

a) Ter-se-á em conta a quantidade de postagens via Websimulador (ambiente de 

simulação), máximo 11 (onze), bem como o domínio de conteúdo, a qualidade e a 

coerência das postagens individuais; 

b) É exigida a frequência mínima de 75% nos encontros remotos. O percentual de 

frequência individual apontada na plataforma Moodle, averiguada via ambiente de 

simulação (Websimulador);   

c) Todas as avaliações serão expressas em notas graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) para 

efeito do cômputo da nota final do semestre, excetuando-se a não postagem ou eventuais 

atrasos na postagem das atividades não justificados; 

d) A nota mínima de aprovação é 6,0 (seis); 

 

p) Será facultada ao(s) aluno(s) a compensação de ausência(s) em aula(s) síncrona(s) com a 

apresentação oral ao Professor do conteúdo do Relatório de Avaliação Grupal Parcial na 

14a (Semana de 16/11). No caso de ausências nas aulas síncronas verificadas após o dia 

18/11/2020, a compensação destas se dará com a apresentação oral pelo(s) aluno(s) do 

Relatório de Avaliação Grupal Global na 17a (Semana de 07/12); 
 

 

 7. ATENDIMENTO:  
 

q) De acordo com o disposto em Item 5 (letra j), contado-se ainda com a participação de 

monitoria da disciplina, tendo este monitor (a) o papel de tutor (a) no ambiente de 

simulação (Websimulador). 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA: 

 

PASSOS, A. Inteligência competitiva e estratégia: prática e implementação. Acesso em 22 

de fev. de 2010. Disponível em: <http://alfredopassos.wordpress.com/2007/09/17/as-

estrategias-genericas-de-competicao-e-michael-porter>. 

SIMULAÇÃO INDUSTRIAL, Manual da Empresa. Bernard Sistemas Ltda., Florianópolis, 

2019. 

 

8.1. Bibliografia Complementar 

 

AMARAL, Guilherme Vinicius. Um estudo sobre perfis gerenciais e o processo de tomada 

de decisão em um ambiente de simulação empresarial. TCC (graduação) - Universidade 



Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Administração, 2016. 

Disponível <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/171267>. Acesso em 27 de 

fevereiro de 2018. 

BERTO, A. M.; DIAS JUNIOR, C. M. Investimentos em P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento) e Potenciais Reflexos nos Custos de Produção. In: CONBREPRO - 

Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção e Sistemas, 2015, Ponta Grossa. Anais 

CONBREPRO, 2015 -Engenharias para Sustentabilidade Industrial, 2015. 

BERTO, A. M.; DIAS JUNIOR, C. M.; S. M. M., CESCONETTO; SOUZA, G. P. 

Manutenção e pesquisa e desenvolvimento (P&D) como elementos de redução dos custos 

de produção: um estudo simulado. Revista de Gestão Industrial: Ponta Grossa, v. 14, n. 1, 

p. 235-251, jan./mar. 2018. 

COSTA, Pâmella Drumm; GUIMARÃES, Rafael Pereira. Análise e previsão de demanda 

em ambiente simulado. TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro 

Sócio Econômico, Curso de Administração, 2016. Disponível 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/171263>. Acesso em 27 de fevereiro 

de 2018. 

DIAS JUNIOR, C. M.; DA SILVA, R. S. S.; CUNICO, L. COSTA, E.; SOUZA, G. P. A 

influência dos 4P’s nos Índices de Eficiência de DMUS (Decision Making Units). In: 

CONBREPRO - Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção e Sistemas, 2018, Ponta 

Grossa. Anais CONBREPRO, 2018–A Engenharia de Produção e a Indústria 4.0, 2018. 

DIAS JUNIOR, C. M.; COSTA, P. D.; GUIMARÃES, R. P.; SOUZA, G. P. Previsão de 

Demanda: um experimento em ambiente simulado. Tópicos em Gestão Econômica, vol. 3, 

Cap. 11, , pág. 132 a 142, Editora Poisson: Belo Horizonte:, 242p, 2017. 

DIAS JUNIOR, C. M.; KAMINSKI, H. Investimentos em P&D para Empresas Fabricantes 

de Smartphones: Um Comparativo Entre o Ambiente Real e o Simulado. Anais XVI 

SEPROSUL - Simposio Sudamericano de Ingeniería de la Producción, Mendoza, 

Argentina. Mendoza, Argentina, 2016, pag. 586-595. 

DI S  U I     . M.    I EI    D.   a os   . M.     E D    .  .  .   

 o  etition Model fo  t e  ffe : an e  e i ent of  anage ent si ulation. In: I- ES      

INTEROPERABILITY FOR ENTERPRISE SYSTEMS AND APPLICATIONS, 2016, 

Guimarães. I-ES      P oceedings  ook, 2016. 

DIAS JUNIOR, C. M.; SOUZA, G. P.; CESCONETTO, S. M. M.; BERTO, A. M. 

Investimentos em Manutenção Como Meio de Redução dos Custos de Produção. Anais 

XVI SEPROSUL - Simposio Sudamericano de Ingeniería de la Producción, 2016, 

Mendoza, Argentina, 2016, págs. 579-585. 

GUIMARÃES, R. P.; COSTA, P. D.; DIAS JUNIOR, C. M.; SOUZA, G. P. Previsão de  

Demanda: um experimento em ambiente simulado. In: VII CONBREPRO - Congresso 

Brasileiro de Engenharia de Produção, 2017, Ponta Grossa. Anais CONBREPRO 2017, 

2017. v. 1. 

ITURRALDE, G. E. P.; DIAS JUNIOR, C. M. Uma proposta de avaliação de desempenho 

de empresas em ambiente simulado. Coletânea Brasileira de Engenharia de Produção 3. 

Organizador: Vinícius de Carvalho Paes. Stellata Editora: Itajubá (MG), 2019, págs. 715-



733. 

ITURRALDE, Gabriel Eduardo Porcel. Uma proposta de avaliação de desempenho de 

empresas em ambiente simulado. TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa 

Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Administração, 2018. Disponível em 

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/187639>. Acesso em 21 de julho de 2018. 

MENEGAZZO, G. D.; DIAS JUNIOR, C. M.; LACERDA, R. T. O. Uma aplicação da 

avaliação de desempenho multicritério na gestão simulada. UTOPIA, ANARQUIA E 

SOCIEDADE:Escritos em Homenagem a José Maria Carvalho Ferreira. Coordenadores: 

Rita Raposo, Isabel Mendes, Rafael Marques, Helena Mateus Jerónimo, Idalina Dias 

Sardinha, João Carlos Lopes e Manuel Coelho. EDIÇÕES ALMEDINA S.A.: Lisboa, pág. 

635. 

SOUTO, Jorge Affonso Dutra. Uma proposta de suporte ao processo de tomada de decisão 

em ambiente simulado. TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro 

Sócio Econômico, Curso de Administração, 2017. Disponível em 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/181653>. Acesso em 27 de fevereiro 

de 2018. 

UHLMANN FILHO, Rubens Eduardo. Gestão da Cadeia de Suprimentos: implicações do 

Composto Promocional na Competitividade no Setor Industrial. TCC (graduação) -

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de 

Administração, 2016. Disponível em 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/171244>. Acesso em 27 de fevereiro 

de 2018. 
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CRONOGRAMA DE AULAS* 
 

Semana Data e horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

Forma de aferição 

de frequência 

1 Semana de 4/03 presencial 

Apresentação do plano de ensino, da 

metodologia a ser aplicada nas aulas 

e os critérios de avaliação 

individuais e grupais 

Aula Expositiva com a utilização 

de Projetor Multimídia 

Presença do estudante 

na aula 

2 Semana de 9/03 presencial 

Composição dos grupos de trabalho 

(os grupos terão o formato de, no 

máximo, 4 (quatro) alunos, cada um 

exercerá uma área gerencial ou mais 

sendo responsável pela concepção e 

execução de seus objetivos, 

consorciados aos demais objetivos 

funcionais das demais áreas; 

Cadastramento dos alunos em 

plataforma 

<https://websimulador.bernard.com.

br/login/> consorciada a efetivação 

da composição dos grupos de 

trabalho 

Aula Expositiva com a abertura 

de acesso da plataforma 

Websimulador aos alunos. 

Composição dos grupos gestores 

(empresas virtuais) 

Presença do estudante 

na aula 

3 Semana de 31/08 
4 (quatro) aulas 

assíncronas 
Tutorial de Cadastramento e Acesso ao 

Ambiente Remoto (Websimulador);  

Cadastramento dos estudantes 

ainda sem acesso ao ambiente 

Será aferida presença 

pela confecção de 
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Leitura do Manual de Simulação e 

Formação ou Redefinição dos Grupos 

de Trabalho (grupos gestores) 

remoto de Aprendizagem 

 

atividade de 

planejamento do 1
o
. 

ano de gestão 

simulada em Semana 

4. 

 

4 

 

Semana de 07/09  
04 (quatro) aulas 

síncronas 

Aulas Síncronas com integralização 

da Apresentação das Regras de 

Simulação (Simulador Industrial); 

Acompanhamento remoto e 

esclarecimento de dúvidas na 

concepção da atividade de 

Planejamento do 1
o
 ano de gestão 

simulada 

Aula Expositiva com discussão e 

esclarecimento de dúvidas por 

meio de webconferência 

Será aferida presença 

via webconferência 

5 Semana de 14/09  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas 

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas de 

encaminhamento das decisões (aulas 

síncronas); 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões da Rodada 

Experimental/Teste (aulas 

assíncronas) 

Processo de Aprendizagem dado 

pela interação dos integrantes dos 

grupos gestores dos últimos 

resultados trimestrais 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas) para 

aula síncrona e aula 

assíncrona pela 

postagem das 

justificativas e 

análises individuais 

(qualitativas) 



 
Serviço Público Federal  

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Socioeconômico – CSE  

Departamento de Ciências da Administração – Fone/Fax: 3721-6618 

CEP: 88.010-970 – Florianópolis – Santa Catarina 
 

6 Semana de 21/09  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas 

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas de 

encaminhamento das decisões (aulas 

síncronas); 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões (aulas assíncronas) 

Processo de Aprendizagem dado 

pela interação dos integrantes dos 

grupos gestores dos últimos 

resultados trimestrais. 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas) para 

aula síncrona e aula 

assíncrona pela 

postagem das 

justificativas e 

análises individuais 

(qualitativas) 

7 Semana de 28/09  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas 

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas de 

encaminhamento das decisões (aulas 

síncronas); 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões (aulas assíncronas) 

Processo de Aprendizagem dado 

pela interação dos integrantes dos 

grupos gestores dos últimos 

resultados trimestrais 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas) para 

aula síncrona e aula 

assíncrona pela 

postagem das 

justificativas e 

análises individuais 

(qualitativas) 

8 Semana de 05/10  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas 

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas de 

encaminhamento das decisões (aulas 

Processo de Aprendizagem dado 

pela interação dos integrantes dos 

grupos gestores dos últimos 

resultados trimestrais 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas) para 
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síncronas); 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões (aulas assíncronas) 

aula síncrona e aula 

assíncrona pela 

postagem das 

justificativas e 

análises individuais 

(qualitativas) 

9 Semana de 12/10  

SEMANA 

ACADÊMICA 

DO CURSO DE 

ADM. 

Atividades Complementares 
Palestras e atividades acadêmicas 

de curta duração 

Será aferida presença 

pela comprovação da 

participação nas 

atividades da Semana 

Acadêmica  

10 Semana de 19/10  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas  

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas de 

encaminhamento das decisões (aulas 

síncronas); 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões (aulas assíncronas) 

Processo de Aprendizagem dado 

pela interação dos integrantes dos 

grupos gestores dos últimos 

resultados trimestrais 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas) para 

aula síncrona e aula 

assíncrona pela 

postagem das 

justificativas e 

análises individuais 

(qualitativas) 

11 Semana de 26/10 

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas de 

Processo de Aprendizagem dado 

pela interação dos integrantes dos 

grupos gestores dos últimos 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 
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assíncronas encaminhamento das decisões (aulas 

síncronas); 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões (aulas assíncronas) 

resultados trimestrais (quantitativas) para 

aula síncrona e aula 

assíncrona pela 

postagem das 

justificativas e 

análises individuais 

(qualitativas) 

12 Semana de 02/11  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas 

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas de 

encaminhamento das decisões (aulas 

síncronas); 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões (aulas assíncronas) 

Processo de Aprendizagem dado 

pela interação dos integrantes dos 

grupos gestores dos últimos 

resultados trimestrais 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas) para 

aula síncrona e aula 

assíncrona pela 

postagem das 

justificativas e 

análises individuais 

(qualitativas) 

13 Semana de 09/11  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas 

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas de 

encaminhamento das decisões e 

confecção do Relatório de Avaliação 

Parcial (aulas síncronas); 

Abertura do ambiente de Postagem 

Processo de Aprendizagem dado 

pela interação dos integrantes dos 

grupos gestores dos últimos 

resultados trimestrais 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas) para 

aula síncrona e aula 

assíncrona pela 

postagem das 
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das decisões (aulas assíncronas) justificativas e 

análises individuais 

(qualitativas) 

14 Semana de 16/11  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas 

Acompanhamento remoto e 

esclarecimento de dúvidas na 

concepção da atividade de 

Planejamento do 3
o
 ano de gestão 

simulada – aulas síncronas; 

Relatório de Avaliação Grupal 

Parcial (P1) – aulas assíncronas 

 

Entrega de Relatório de Avaliação 

Grupal Parcial; 

Confecção de atividade de 

planejamento do 3
o
 ano de gestão 

simulada  

 

Será aferida presença 

da aula assíncrona 

pela entrega de 

Relatório de 

Avaliação Grupal 

Parcial; 

Para a aula síncrona 

será aferida presença 

com a 

confecção da 

atividade 

planejamento 

referente ao 3
o
 ano de 

gestão simulada 

15 Semana de 23/11  
04 (quatro) aulas 

assíncronas 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões dos Trimestres 9 e 10  

Processo de Aprendizagem dado  

pela análise dos últimos 

resultados trimestrais obtidos pelo 

grupo gestor. 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas)  e 

justificativas/análises 

individuais para as 

aulas assíncronas 
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16 Semana de 30/11  
04 (quatro) aulas 

assíncronas 

Abertura do ambiente de Postagem 

das decisões dos Trimestres 11 e 12  

Processo de Aprendizagem dado  

pela análise dos últimos 

resultados trimestrais obtidos pelo 

grupo gestor. 

Será aferida presença 

pela postagem das 

decisões grupais 

(quantitativas)  e 

justificativas/análises 

individuais para as 

aulas assíncronas 

17 Semana de 07/12  

02 (duas) aulas 

síncronas e 02 

(duas) aulas 

assíncronas 

Acompanhamento remoto das 

discussões dos grupos gestores com 

esclarecimento de dúvidas na 

confecção do Relatório de Avaliação 

Grupal Global (aulas síncronas); 

Relatório de Avaliação Grupal 

Global (P2) (aulas assíncronas); 

 

Entrega de Relatório de Avaliação 

Grupal Global; 

 

Será aferida presença 

das aulas síncronas e 

assíncronas com a 

entrega do Relatório 

de Avaliação Grupal 

Global  

18 Semana de 14/12 
04 (quatro) aulas 

assíncronas 
Prova de Recuperação 

Realização de Prova de 

Recuperação para os alunos com 

média semestral < 6,0 

 

Será aferida presença 

com a realização da 

Prova 

Notas: *Este Cronograma de aulas poderá ser alterado se necessário, considerando intercorrências advindas da interrupção momentânea do 

ambiente de Simulação, falta de energia, entre outras razões.  

Observação: a ideia é que este Cronograma sirva de guia a Você Aluno(a) para que possa se organizar na realização de seus estudos 

semanalmente.  


