
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DIÁRIO ONLINE

Professor e professora, 

- De 1º a 18 de abril realizaremos a retomada do calendário letivo com aulas mediadas por tecnologias, 

portanto, o diário online deve ser preenchido a cada semana. As frequências dos acadêmicos serão 

consideradas a partir da postagem das atividades no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), que 

ocorrerão semanalmente pelos estudantes e devem estar previstas no Roteiro de Aula.

- É muito importante que o seu Plano de Ensino seja atualizado e adaptado de acordo com o novo 

calendário acadêmico.

- Nosso retorno às atividades normais está previsto para o dia 20 de abril. Qualquer alteração será 

amplamente divulgada a partir de comunicado oficial da Reitoria. 

Tema/conteúdo ministrado na aula  "aula mediada por e acrescentar por escrito em todas as aulas:

tecnologias com atuação do professor da disciplina e disponibilização do Roteiro de Aula no AVA"

ESTÁ COM DÚVIDAS?

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887 

- O Recesso de Páscoa foi alterado e teremos aula normalmente no dia 09 de abril, quinta-feira. Dias 10 e 

11 de abril estão mantidas como recesso.

Abaixo encaminhamos algumas orientações importantes para o preenchimento do Diário Online:

- No preenchimento do diário, no campo destinado às observações você deve registrar:

- As aulas previstas para o período de 17 a 31 de março de 2020 foram excluídas do diário online. Nesse 

período as aulas foram suspensas e a reposição já está prevista para o período de 11 a 25 de julho. O diário já 

está ajustado com as novas datas.

- A carga horária semanal de sua disciplina continua com o número de créditos das aulas presenciais. O 

Roteiro de Aula deve corresponder à carga horária semanal da disciplina.

Qualquer dúvida acione a Coordenação de seu Curso, a Assessoria Pedagógica e/ou a Diretoria de Ensino 

de Graduação.

Um grande abraço,

De  à  das 07h30 às 22h40segunda sexta-feira

Sábados das 07h30 às 18h
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