
 
 

   
CCCooommmooo   uuusssaaarrr   ooo   mmmaaattteeerrriiiaaalll   dddiiidddááátttiiicccooo   
 
Como explicado anteriormente no vídeo de boas-vindas, o curso é formado por duas partes 

diferentes e complementares: 
 
1. Disciplinas 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11: material didático apresentado pelos docentes italianos 

durante as aulas presenciais, integrado com enfoques teóricos; cada disciplina é, por sua 
vez, dividida em unidades didáticas que abordam tópicos diferentes; 

 
2. Disciplina 12: ferramenta “learning object” proporciona um contato de maneira interativa 

e dinâmica com o plano de saneamento. 
 
Nota: Para facilitar o uso da plataforma, você visualizará uma disciplina de cada vez. 
 
O material didático dos dois grupos acima foi organizado da seguinte forma: 
 
1. Disciplinas 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11: 
 

 Ficha da disciplina: descrição geral da disciplina com o índice das unidades didáticas; 
 

Depois da leitura da ficha da disciplina, entre na unidade didática que estiver cursando e 
encontrará: 

 
 Ficha do usuário: descrição dos objetivos didáticos da unidade, conteúdo, atividades 

previstas e lista dos recursos utilizados,  
 Texto teórico: texto principal da unidade didática, cuja leitura é obrigatória para a 

compreensão do conteúdo da disciplina; atividade individual; 
 Leituras adicionais: textos de suporte à disciplina cuja leitura e/o consulta é opcional; os 

textos contêm estudos de caso, detalhamento e/o extensão de alguns temas abordados 
no texto principal; atividade individual; 

 Leituras técnicas: textos de suporte à disciplina cuja leitura e/o consulta é opcional; os 
textos contêm a explicação de alguns aspectos téoricos abordados no texto principal; 
atividade individual; 

 Exercício: atividade obrigatória de grupo ou individual. 
 
2. Disciplina 12:  

 Ferramenta interativa: atividade obrigatória individual que apresenta os componentes 
do Plano de Saneamento e interelaciona os conteúdos das disciplinas; 

 Jogo didático: atividade obrigatória individual para a avaliaçao da aprendizagem; 
 Ferramenta analítica: atividade obrigatória em grupo com análise crítica de um Plano de 

Saneamento. 
 
 



 

TTTrrraaabbbaaalllhhhooosss   iiinnndddiiivvviiiddduuuaaaiiisss      
 
Os trabalhos individuais são obrigatórios.  
Serão utilizados questionários de múltipla escolha ou perguntas que devem ser respondidos 

diretamente na plataforma até o dia estabelecido no calendário. 
As modalidades de respostas são as seguites: 

 Os questionários (quiz) devem ser preenchidos on-line até a data de entrega prevista no 
calendário. Atenção: para cada quiz, existem apenas duas tentativas à disposição 
(utilizar, se necessário, o comando “salvar sem inviar” como descrito no 
Guia_do_usuario), e será considerada a melhor pontuação alcançada entre as duas 
tentativas. 

 As respostas às perguntas escritas devem ser enviadas através da plataforma (utilizar os 
comandos descritos no Guia_do_usuario) até a data prevista para entrega. 

 
 

TTTrrraaabbbaaalllhhhooosss   dddeee   gggrrruuupppooo   
 
Os trabalhos de grupo são obrigatórios. 
Para o desenvolvimento dos trabalhos de grupo, a turma será dividida em 5 grupos de 8 alunos. 
Após a comunicação dos grupos de trabalho, é necessário escolher um representante/ 

coordenador para cada grupo, que será responsável pelo envio do trabalho feito pelo grupo. Os 
componentes do grupo podem organizar uma consulta interna utilizando as ferramentas interativas e 
comunicar o nome escolhido à tutoria. 

O trabalho de grupo deve ser feito por todos os componentes, utilizando as várias ferramentas à 
disposição na plataforma. 

Os trabalhos realizados em grupo também devem ser enviados, através da plataforma, ao fórum 
correspondente (utilizar os comandos descritos no Guia_do_usuario) até a data limite de entrega. 

Com a finalidade de facilitar o trabalho de grupo, serão disponibilizados na plataforma, fóruns 
ou outras ferramentas interativas (área wiki) que poderão auxiliar a coordenação entre os componentes 
dos vários grupos. 

 
 

PPPrrraaazzzooo   dddeee   EEEnnntttrrreeegggaaa   
 
Os trabalhos individuais e de grupo devem ser enviados até a data pré-estabelecida no 

Calendário como “eventos do curso”. 
 
 

AAAvvvaaallliiiaaaçççãããooo   dddooosss   tttrrraaabbbaaalllhhhooosss      
 
A avaliação dos trabalhos será feita sem atribuição de notas e com o objetivo de identificar as 

dificuldades dos alunos para ajudá-los em sua aprendizagem durante a realização do curso. 
Esta avaliação será feita não somente através das respostas dadas, mas também, como no caso 

de trabalho de grupo, através da observação das intervenções dos alunos dentro das ferramentas da 
plataforma, através de seus comentários feitos nos fóruns ou em qualquer outro recurso. 

Os professores de referência de cada disciplina encaminharão suas observações aos tutores que, 
por sua vez, as enviarão aos alunos. 



  
 
 

CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaadddooo   dddeee   PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaaçççãããooo   
 
Como mencionado no Comunicado do curso, somente será considerado aprovado no Curso, 

gozando da prerrogativa de emissão do Certificado de Participação, o aluno que cumprir todas as 
atividades previstas no programa, incluindo o cumprimento dos requisitos de cada disciplina ou 
atividade didática obrigatória. As atividades obrigatórias são descritas em parágrafo anterior deste 
documento. 

 
 
 
 
 
 

Para qualquer esclarecimento ou problema, favor contatar os tutores. 
 
 

   
BBBooommm   tttrrraaabbbaaalllhhhooo!!!   

 


