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MODELO PEDAGÓGICO DO REGIME LETIVO ESPECIAL (RLE) 

WEBCONFERÊNCIA

A u l a s S í n c r o n a s 
através da plataforma 
Collaborate no mesmo 
h o r á r i o e m q u e 
acontecer ia a aula 
presencial

ATIVIDADES AVALIATIVAS (AA)

06 Atividades Avaliativas (AA) 
que deverão ser desenvolvidas 
durante as 17 semanas de 
aprendizagem do semestre 
letivo de 2020/2;

ATIVIDADES INTEGRADORAS (AI)

MATERIAL DE APOIO

Indicação de trecho de 
l i v ro v i r tua l (Minha 
Biblioteca ou Pearson), 
plataforma de conteúdo 
contratada e/ou artigo 
científico (link).

COMPOSIÇÃO DAS SEMANAS 
DE APRENDIZAGEM  

 
RLE (2020.2)

SEMANA DE APRENDIZAGEM

2 3

41

02 Avaliações Integradoras (AI1 
e A I 2 ) q u e d e v e r ã o s e r 
desenvolvidas durante as 17 
semanas de aprendizagem do 
semestre letivo de 2020/2;



DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM

I.webconferência/aula expositiva dialogada; 

II.métodos ativos de ensino/aprendizagem; 

III.atividades “em aula” e “extraclasse”; 

IV.avaliações.

Metodologias Utilizadas Material de Apoio

Indicação de trecho de livro virtual 

(Minha Biblioteca ou Pearson), 

plataforma de conteúdo contratada 

e/ou artigo científico (link). 

Componente Prático

Componente prático: presencial, 

a depender dos órgãos oficiais e 

dos indicadores de saúde do 

município de Valença-RJ. 

Componente Teórico

Processo de ensino/aprendizagem



COMPOSIÇÃO DA ATIVIDADE AVALIATIVA (AA) – “EM AULA” 
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DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE AVALIATIVA (AA)

Sala de aula invertida: disponibilização prévia de material de 

leitura, vídeo ou podcast com aplicação de questionário com 2 

questões objetivas (modelo livre) pelo Microsoft Forms.  

AA “extraclasse” 

(assíncrona)

ATIVIDADE AVALIATIVA (AA)

* os materiais e questionário deverão ser disponibilidades na Sala de Aula Virtual com 
início uma semana antes da aula e término 60 minutos antes da aula.

I. 03 questões objetivas (padrão UNIFAA); ou  

II. resolução de exercício ou problema;  ou  

III. resolução estudo de caso ou caso clínico;

AA “em aula” 

(síncrona)+



COMPOSIÇÃO DAS AVALIAÇÔES INTEGRADORAS (AI)
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DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO INTEGRADORA (AI)

I. Desenvolvimento de portfólio; ou  

II.Desenvolvimento de trabalho/projeto/produto ou parte dele; ou 

III.Envio de relato ou texto técnico em forma de vídeo ou podcast 

gravado pelo aluno; 

IV. Habilidades Práticas (Avaliação do componente prático). 

AA “extraclasse” 

(assíncrona)

AVALIAÇÃO INTEGRADORA (AI)

* as atividades “extraclasse” deverão ser desenvolvidas até a data agendada para a 
realização da parte “em aula” (síncrona). 

I. 05(AI 1) e 09 (AI 2) questões objetivas (padrão UNIFAA); ou 

II. Resolução de exercício ou problema complexo; ou  

III. Resolução estudo de caso ou caso clínico complexo;

AA “em aula” 

(síncrona)
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COMPOSIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS NO SEMESTRE
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Memória de Cálculo

NPC1 NPC2+ ≥ 6.0 APROVADO➙

NPC1 NPC2+ < 6.0 ➙

Se

Se

FREQUÊNCIA ≥ 75% 

E O ALUNO NÃO OBTÉM APROVAÇÃO NA DISCIPLINA

(AA)

(AA)

(AI)

(AI)

NPC1 NPC2+ ≥ 6.0 ➙Se FREQUÊNCIA < 75% 

(AA) (AI)

O ALUNO NÃO OBTÉM APROVAÇÃO NA DISCIPLINA

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS

E

E



Premissas Importantes

I. Em caso de feriado em data onde estaria programada atividade avaliativa, o professor deverá realizar a atividade na aula seguinte.

II.Composição de nota da NPC1: será composta por Atividades Avaliativas (AA), no valor total de 3,0 pontos.

III.Composição da nota de NPC2: será composta por duas Avaliações Integradoras (AI), totalizando 7,0 pontos;

IV.Para o lançamento de frequência, o aluno será considerado presente se participar de no mínimo 50% da aula síncrona na plataforma  da 

Webconferência (Collaborate).

V.Para aprovação, o aluno deverá possuir nota igual ou maior que 6.0 (seis) no somatório da NPC1 + NPC2 e possuir frequência igual ou superior a 

75%.

VI.As disciplinas Projeto Integrador (PIN) deverão utilizar as semanas avaliativas (AA e AI) para a avaliação do Projeto Integrador;

VII.As atividades “em aula” (síncronas) serão desenvolvidas no mesmo dia e horário das aulas presenciais, de acordo com o quadro de horário 2020/2.

VIII.Não haverá atividade de reposição para os alunos ausentes nas atividades “em aula” (síncronas), no entanto, as aulas ficarão gravadas e 

disponíveis para acesso posterior por todos os alunos.

IX.As atividades “extraclasse” (assíncronas) deverão ser elaboradas e orientadas pelo professor e desenvolvidas fora do horário de aula pelos alunos.



O calendário de reposição das aulas práticas será divulgado com 10 dias de antecedência levando em consideração: a) autorização 
dos órgãos oficiais; b) indicadores de saúde. 

*Destacamos que novas medidas, coerentes com o Plano de Contingência estabelecido pelo UNIFAA e convergentes com as recomendações dos 
órgãos oficiais, poderão ser tomadas caso o contexto exija;

Nas avaliações das atividades práticas, as notas serão computadas nas atividades assíncronas da Avaliação Integradora (AI1 e/ou AI2); 


O retorno às atividades práticas será voluntário. 

* Para os alunos que retornarem, será realizado o controle de presença (maior ou igual a 75% para aprovação) e aplicação de avaliação a critério 

do docente;


O aluno que optar em não retornar em 2020/2 ficará com pendência quanto a carga horária e nota. 

* Os alunos que não retornarem em 2020/2 não terão a aprovação nas disciplinas com componente prático cursadas em 2020/2 até cumprirem a 

carga horária pendente e realizarem as avaliações das atividades práticas;


O aluno que optar em retornar as atividades práticas deverá preencher o TERMO VOLUNTÁRIO DE ADESÃO AO RETORNO AS 
ATIVIDADES PRÁTICAS, e entregar na Secretaria Unificada do Campus Sede, no primeiro dia de retorno as atividades práticas.

ATIVIDADES PRÁTICAS
ADESÃO VOLUNTÁRIA



Regras de Ouro para a retomada segura das atividades presenciais

HIGIENIZAR AS MÃOS
Antes e depois de cada atividade;


OBEDECER O DISTÂNCIAMENTO
Dois metros ou quatro metros quadrados por 
pessoa, evitando o uso do elevador. Utilização 
de no máximo 50% da capacidade de cada 
ambiente;


ÁLCOOL A 70% EM GEL
Disponibilizar em áreas de circulação, e 
dispensadores de sabão líquido e de papel-
toalha descartável e lixeiras com tampa sem 
acionamento manual nos banheiros e próximo 
aos lavatórios;


AMBIENTES AREJADOS
Manter os ambientes arejados com as janelas 
e portas abertas e a limpeza dos aparelhos de 
ar-condicionado em dia.


USO DE EPI
Usar obrigatoriamente os EPI’s específicos 
para cada ambiente. Os EPI’s serão fornecidos 
pela Instituição. Teremos treinamentos para a 
correta utilização dos EPI’s; 


EPI (COLABORADORES)
Providenciar máscaras, luvas de borracha, 
toucas e outros equipamentos de proteção 
individual para as equipes de limpeza e demais 
funcionários, de acordo com a atividade 
exercida;



Regras de Ouro para a retomada segura das atividades presenciais

ETIQUETA RESPIRATÓRIA
Reforçar a sensibilização quanto à etiqueta 
respiratória em caso de tosse ou espirros;


ASSISTÊNCIA MÉDICA
Encaminhar à assistência médica o aluno, 
funcionário ou colaborador que apresente 
sintomas da Covid-19;


LIMPEZA
Fazer a limpeza concorrente a cada três horas 
e a limpeza terminal após o expediente, com 
atenção à necessidade da limpeza imediata;


DIVULGAÇÃO
Divulgar em pontos estratégicos os materiais 
educativos e outros meios de informação 
sobre as medidas de prevenção à COVID-19, 
como as Regras de Ouro e a Central COVID/
UNIFAA 55 24 98120-0331 (WhatsApp).




U N I F A A
R E G I M E  L E T I V O  E S P E C I A L ( 2 0 2 0 . 2 )


