
 

 
 

Atividades de Ensino Remoto Emergenciais (AEREs) 
Planejamento geral – 2020.11 

 

 

 

 

 

 

 
1 Imprescindível, para todos os componentes curriculares, que os (as) discentes leiam, na íntegra, os planos de ensino, nos quais o desenvolvimento de todo o semestre 

se encontra previsto. O acesso dá-se através do Portal do Aluno. 



 

1º SEMESTRE 

DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Ciência Política, 
Estado, Poder e 

Constitucionalismo I 
18h50min 

1) História do Direito 
18h50min 

 
2) Práticas Acadêmicas e 
Metodologia Científica 

21h 

Teoria Geral do Direito I 
18h50min 

Fundamentos de Filosofia 
e Ética 

18h50min 

Formação Histórica, 
Econômica e Política do 

Brasil 
18h50min 

Produção do 
Conhecimento 

8h30min 

DOCENTE Profª. Angela 
Quintanilha Gomes 
(angelagomes@unipa
mpa.edu.br) 
 

1) Prof. Ronaldo Colvero 
(ronaldocolvero@unipa
mpa.edu.br) 
 
2) Profª Adriana 
Hartemink Cantini 
(adrianacantini@unipam
pa.edu.br)  

Profª. Lisianne Sabedra 
Ceolin 

(lisianneceolin@unipampa.
edu.br) 

 

Profª. Lauren de Lacerda 
Nunes 
(laurennunes@unipampa.
edu.br) 
 

Prof. Edson Monteiro 
Paniágua 
(edsonpaniagua@unipampa
.edu.br 
 

Prof. João Heitor Macedo 
(joaomacedo@unipampa.
edu.br) 
 

PLATAFORMA DE 
INTERAÇÃO SÍNCRONA 
E DISPONIBILIZAÇÃO DE 

LINKS 

O Plano de Ensino 
estará postado no 
GURI até o dia 03/09. 
os contatos se darão 
exclusivamente via 
email institucional e o 
email da turma. 
Através deste, serão 
disponibilizados 
todos os materiais do 
componente 
curricular, como o 
plano de ensino, os 
textos, links para 
acessar artigos e 
vídeos. 
Semanalmente, 

 
 
1) Prof. Ronaldo: As 
aulas serão ministradas 
através da plataforma 
Google Meet.  Os links 
serão encaminhados aos 
discentes pela 
plataforma do Moodle e 
e-mail da turma. 
 
2) Prof. Adriana: O Plano 
de Ensino já está 
postado no GURI e na 
plataforma do MOODLE. 
Lá os alunos encontrarão  
o planejamento do 

Google Meet, com entrada 
até às 19h, somente com e-
mail institucional. 
Links disponíveis no 
Moodle. 
Duração variável da 
interação síncrona. 

Google Meet, com 
entrada até às 19h, 
somente e-mail 
institucional. Os alunos 
receberão o link da sala 
no mínimo com 3 dias de 
antecedência. Todo o 
cronograma de atividades 
síncronas estará no plano 
de ensino para que se 
agendem previamente. O 
primeiro dia de aula, dia 
10/09, 19h, será 
presencial e enviarei link 
para o e-mail institucional 
de todos/as os/as 
matriculados/as. 

Google Meet, às 19h. 
Link será enviado para e-
mail institucional. 

O Plano de Ensino já está 
postado no GURI e na 
plataforma do MOODLE 
(links no Moodle) O 
Google Meet será usado 
aos sábados, das 8h30m 
até às 9h30min. Para 
interação utilizarei ainda o 
email da turma e o email 
institucional 
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realizaremos uma 
atividade síncrona, no 
horário da disciplina, 
às 19h ,ou seja, 
teremos uma aula via 
Google Meet, cujo 
link será 
disponibilizado pelo 
e-mail 
antecipadamente, 
com duração de, no 
máximo, 1h e 30 min.  
quando será 
verificada a presença.  
Ainda teremos 
atividades 
assíncronas nas quais 
os discentes 
realizarão exercícios 
com base na 
bibliografia. 

componente curricular 
com as datas das 
atividades síncronas e 
assíncronas. São 
programados encontros 
semanais através do 
Google Meet e realizada 
a verificação da 
frequência. O endereço 
(links) de acesso será 
disponibilizado no 
MOODLE. 
 
 

MATERIAIS (FORMAS DE 
DISPONIBILIZAÇÃO) 

Todos os materiais de 
apoio serão 
disponibilizados 
exclusivamente via e-
mail da turma. 

 
1) Os materiais para 
leitura, referentes às 
aulas síncronas e 
assíncronas, estão 
disponibilizados no 
Moodle. Importante 
atentar para as datas de 
encerramento das 
atividades que serão 
utilizadas como 
presença.  
 
2) Todos os materiais de 
apoio para as atividades 
serão postados 
exclusivamente na 

Materiais informados no 
Moodle. 
Podem ser enviados 
materiais adicionais pelo e-
mail da turma 
(sbdir2020@unipampa.edu
.br) e através dos 
institucionais de cada 
discente matriculado no 
componente curricular. 

Materiais serão todos 
digitalizados e enviados 
em uma das três formas: 
1. e-mail grupo da turma; 
2. e-mail institucional;  3. 
Google Classroom. Isso 
será acordado com a 
turma no primeiro dia de 
aula. 

Envio por e-mail. E-mail da turma e o e-mail 
institucional 
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plataforma MOODLE. 
 

UTILIZAÇÃO DO 
MOODLE (caso o 
docente utilize) E 
MODALIDADE DE 
INSCRIÇÃO DOS 

ALUNOS 

_____  
1) Alunos matriculados 
no componente 
curricular serão inscritos 
no Moodle através da 
ferramenta de 
integração.  
 
2) As inscrições dos 
alunos matriculados são 
automáticas, 
considerando a 
integração dos sistemas 
GURI/MOODLE  
 

Docente irá utilizar o 
Moodle. 
Inscrição será feita pela 
própria docente, via 
ferramenta de integração 
disponível no Guri. 

Utilizarei o Google 
Classroom. Eu mesma 
inscreverei eles em uma 
turma. 

______ Alunos matriculados no 
componente curricular 
serão inscritos no Moodle 
através da ferramenta de 
integração.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º SEMESTRE 

DIA DA 
SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

Sociologia Geral 
18h50min 

Direito Penal I 
18h50min 

1) Antropologia 
18h50min 

 
2) Libras 

21h 

Teoria Geral do Processo 
18h50min 

Direito Constitucional I 
18h50min 

Direito Civil I 
8h 

DOCENTE Profª. Marina Landa 
(marinalanda@unipampa.
edu.br) 
 

Profª. Lisianne Sabedra 
Ceolin 
(lisianneceolin@unipampa.
edu.br) 
 

1) Prof. João Heitor 
Macedo 
(joaomacedo@unipampa.
edu.br) 
 
2) Prof. Willian Brum 
(willianbrum@unipampa.e
du.br) 
 

Profª. Adriana Hartemink 
Cantini 
(adrianacantini@unipampa.
edu.br) 
 

Profª. Lisianne Sabedra 
Ceolin 
(lisiannec 
eolin@unipampa.edu.br
) 
 

Profª. Waleska Barbosa 
(waleskabarbosa@unipampa.
edu.br) 
 

PLATAFORMA 
DE INTERAÇÃO 

SÍNCRONA E 
DISPONIBILIZAÇ

ÃO DE LINKS 

Google Meet, com entrada 
até às 19h, somente com 
e-mail institucional. 
Links disponíveis no 
Moodle. 

Google Meet, com entrada 
até às 19h, somente com e-
mail institucional. 
Links disponíveis no 
Moodle. 

1)  Prof. João Heitor: O 
Plano de Ensino já está 
postado no GURI e na 
plataforma do MOODLE. O 
Google Meet será usado 
nas quartas-feiras das 19h 
às 19h30min (links no 
Moodle). Para interação 
utilizarei ainda o email da 
turma e o email 
institucional 
 
2) Prof. Willian: Google 
Meet e Classroom, com 
entrada até às 21:30 h, 
somente com e-mail 
institucional. 
Links disponíveis no 
Moodle. 

Google Meet com entrada 
até as 19h e somente pelo 
email institucional. Os links 
de acessos estarão 
disponíveis no Moodle. 

Google Meet, com 
entrada até às 19h, 
somente com e-mail 
institucional. 
Links disponíveis no 
Moodle. 

Google Meet, com entrada 
até às 9h, somente com e-
mail institucional. 
Links disponíveis no Moodle. 
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MATERIAIS 
(FORMAS DE 

DISPONIBILIZAÇ
ÃO) 

Materiais informados no 
Moodle. 
Podem ser enviados 
materiais adicionais pelos 
e-mails da turma 
(sbdir2019@unipampa.ed
u.br ou direito-unipampa-
2019@googlegroups.com) 
 e através dos 
institucionais de cada 
discente matriculado no 
componente curricular. 

Materiais informados no 
Moodle. 
Podem ser enviados 
materiais adicionais pelos 
e-maisl da turma 
(sbdir2019@unipampa.edu.
br ou direito-unipampa-
2019@googlegroups.com) 
 e através dos institucionais 
de cada discente 
matriculado no 
componente curricular. 

1) E-mail da turma e o e-
mail institucional. 
 
2) A combinar. 
 
 
 

Os materiais das aulas serão 
disponibilizados 
exclusivamente através do 
MOODLE. 

Materiais informados 
no Moodle. 
Podem ser enviados 
materiais adicionais 
pelos e-maisl da turma 
(sbdir2019@unipampa.
edu.br ou direito-
unipampa-
2019@googlegroups.co
m) 
 e através dos 
institucionais de cada 
discente matriculado no 
componente curricular. 

Materiais informados no 
Moodle. 
Podem ser enviados materiais 
adicionais pelo e-mail da 
turma e/ou através dos 
institucionais de cada 
discente matriculado no 
componente curricular. 

UTILIZAÇÃO DO 
MOODLE E 

MODALIDADE 
DE INSCRIÇÃO 
DOS ALUNOS 

Os alunos serão inscritos 
via integração dos 
sistemas GURI/MOODLE  

Docente irá utilizar o 
Moodle. 
Inscrição de discentes será 
feita pela própria docente, 
via ferramenta de 
integração dos sistemas 
Guri e Moodle.. 

1) Alunos matriculados no 
componente curricular 
serão inscritos no Moodle 
através da ferramenta de 
integração.  
 
 
2)  ___ 
 

Os alunos serão inscritos via 
integração dos sistemas 
GURI/MOODLE  

Docente irá utilizar o 
Moodle. 
Inscrição de discentes 
será feita pela própria 
docente, via ferramenta 
de integração dos 
sistemas Guri e Moodle. 

Os alunos serão inscritos via 
integração dos sistemas 
GURI/MOODLE  
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