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Atividade 5 

Considerando que foi elaborada a proposta do curso virtual (Atividade 4) e apresentada em sala 

de aula. 

E neste momento, é necessário implementar, mesmo que parcialmente, a proposta do curso, 

esta atividade propõe que o aluno faça: 

 Implementar, mesmo que parcialmente, a proposta de curso utilizando uma plataforma 

disponível na web; 

 Organizar uma apresentação, expondo o curso para a turma; 

 Escrever um Relato de experiência sobre o planejamento e desenvolvimento da atividade 

(usar o modelo em anexo). 

 
 

Instruções: 

a) Entregar o Relato de experiência, conforme modelo em anexo. O arquivo deverá ter o 
nome de DI_ex05a_<nome>. Por exemplo, o exercício 5 do aluno João Marcelo, o 
nome do arquivo deve ser: 

DI_ex05a_JoaoMarcelo 

b) A apresentação do Relato de experiência que deve ser desenvolvida em um software 
de apresentação, preferencialmente em MS PowerPoint ou LibreOffice Draw. Por 
exemplo, o exercício 5 do aluno João Marcelo, o nome do arquivo deve ser: 

DI_ex05b_JoaoMarcelo 

c) A apresentação do curso deverá ocorrer em sala de aula em dia previamente 
programado; 

d) Data máxima para a entrega do Relato de experiência: 10/12/2018 até às 19hs 

e) A apresentação acontecerá nos dias 10 e 11/12. O aluno terá até 10 minutos para 
a apresentação do curso; Em seguida terá mais 5 minutos para expor o seu 
Relato de experiência. 

f) As copias serão penalizadas. 
 

Avaliação: 

a) Ocorrerão em três partes, o texto escrito (Relato de Experiência) entregue, a 
apresentação do Curso e a Apresentação do Relato da Experiência; 

b) Todo trabalho é avaliado em 10 pontos que posteriormente são transformados em uma 
média que comporá a nota dos trabalhos gerais. 

c) Será avaliado no trabalho escrito: a capa, a introdução, a conclusão, as referencias e 
logicamente o texto explicativo sobre o assunto solicitado. Além do atendimento as 
regras de entrega da atividade; 

d) Será avaliado da apresentação: qualidade dos slides (ou similares), conteúdo exposto, 
contextualização apropriada ao tema, criatividade, tempo de apresentação e interação 
com assistência; 

e) Após a apresentação, teremos mais 5 minutos para questionamentos e comentários da 
assistência; 



f) Será considerada a presença e a possível participação dos alunos nas apresentações 
dos trabalhos; 

g) Trabalhos entregues após a data estipulada serão corrigidos com valor de 60% da nota; 

h) Trabalhos copiados terão a nota dividida pela quantidade de trabalhos compartilhados, 
não interessando quem fez ou quem copiou. 

 


