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CIRCUITOS ELÉTRICOS I 
 

Ref.: Isolamento Social (Pandemia COVID-19) 

“O Calendário Acadêmico está mantido. Os estudantes devem permanecer em casa, em isolamento 

social, e receberão atividades dos respectivos professores pelo SIGAA, MOODLE e outras 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) que facilitem a interação professor - aluno.” 

 

Diante desse contexto, seguem as orientações e atividades para desenvolvimento dos trabalhos da 

Unidade Curricular de CIRCUITOS ELÉTRICOS I: 

 

Cronograma de atividades (de 20 à 27/04/2021) 

1) Na data de hoje completamos as 20 aulas planejadas no Plano de Ensino e a Carga horária de 

80h destinada à UC de Circuitos Elétricos 1. Ao todo foram 20 Web conferências, 

disponíveis no Drive da Disciplina, e 20 roteiros semanais de atividade que podem ser 

acessados em Cronograma de Atividades em Isolamento Social (ANP). Para os alunos que 

desejarem realizar a recuperação de alguma nota ou conteúdo, seguem abaixo as instruções. 

 

2) Entregar digitalmente a Avaliação de Recuperação em ANP (caso necessário), que será 

realizada individualmente no dia 20/04/21, disponível a partir das 14h, com duração máxima 

de 4h, conforme as instruções definidas via SIGAA, e entrega em formato PDF. (a cópia 

física da avaliação deverá ser entregue após o restabelecimento das atividades presenciais do 

IFSC).  

 

3) Atividades de Recuperação (caso necessário): Entregar digitalmente (em formato PDF, via 

SIGAA), até o dia 27/04/2021, alguma eventual atividade (relatório ou lista de exercício) que 

não tenha sido enviada anteriormente dentro dos prazos definidos pela plataforma SIGAA (a 

cópia física da atividade deverá ser entregue após o restabelecimento das atividades 

presenciais do IFSC); 

• Favor indicar no campo “Comentários” do SIGAA, a qual atividade se refere a 

atividade de recuperação em questão 

 

4) Atendimento online: 27/04/2021 às 13:30 (o link da webconf será disponibilizado 

posteriormente no SIGAA). 

Prof. Dr. Wilson Valente Jr. 
Prof. M.Sc. Guilherme Piazzetta 

https://drive.google.com/drive/folders/1-lUM6nt8fW_WPSw1favFWG_R8gBbcFh7?usp=sharing
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