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Dados de identificação 
Professor(a):  

 
Contato (e-mail ou celular):  

 
Curso: 

  
Semestre:  

 
Disciplina: 

  
Data de início e término: 

  
 
Observação: Os materiais das aulas virtuais terão acesso aberto, e estarão 
disponibilizados no SaberCom (www.sabercom.furg.br). 
 

 
Textos para os boxes de apresentação 
Ementa sucinta para o box de entrada da disciplina (ambiente externo): 
 

 
 
Texto para o box de apresentação da disciplina, contendo  as boas-vindas aos(as) 
estudantes), nome do(a) professor(a), nome dos(as) tutores(as) e demais informações 
relevantes (ambiente interno):  

https://drive.google.com/file/d/1k9EcLUHUVdol63iNQpxy6Kc-e4mVkFOs/view?usp=sharing
http://www.sabercom.furg.br/


 
 

 
Ambiente virtual do curso (Moodle) 
 
Aula 1/ Tópico 1/ Semana 1 
Texto Box 1 
Boas-vindas à turma, descrição desta aula virtual (quais conteúdos serão estudados), 
data de início e término desta aula, lista com os materiais base e de apoio aos estudos 
(arquivos e links), atividades e métodos avaliativos para esta aula. 

 
 
Indicações para a equipe MED 
Utilizar este campo para informar à equipe SEaD como proceder em relação ao material 
desta aula (diagramação dos textos, imagens, animações, videoaulas, podcasts).  

 
 
Anexos 
Listagem com todos os arquivos que serão anexados a esta aula (documentos, links 
externos, vídeos, etc.). 



 
 
Informações para o SaberCom 
Título do material, autoria, resumo e palavras-chave (máximo 5) desta aula (caso haja 
mais de um material por aula, favor indicar separadamente). 

 
 
 
Aula 2/ Tópico 2/ Semana 2 
Texto Box 2  
Boas-vindas à turma, descrição desta aula virtual (quais conteúdos serão estudados), 
data de início e término desta aula, lista com os materiais base e de apoio aos estudos 
(arquivos e links), atividades e métodos avaliativos para esta aula. 

 
 
Indicações para a equipe MED 
Utilizar este campo para informar à equipe SEaD como proceder em relação ao material 
desta aula (diagramação dos textos, imagens, animações, videoaulas, podcasts).  

 
 
Anexos 
Listagem com todos os arquivos que serão anexados a esta aula (documentos, links 
externos, vídeos, etc.). 



 
 
Informações para o SaberCom 
Título do material, autoria, resumo e palavras-chave (máximo 5) desta aula (caso haja 
mais de um material por aula, favor indicar separadamente). 

 
 
 
Aula 3/ Tópico 3/ Semana 3 
Texto Box 3 
Boas-vindas à turma, descrição desta aula virtual (quais conteúdos serão estudados), 
data de início e término desta aula, lista com os materiais base e de apoio aos estudos 
(arquivos e links), atividades e métodos avaliativos para esta aula. 

 
 
Indicações para a equipe MED 
Utilizar este campo para informar à equipe SEaD como proceder em relação ao material 
desta aula (diagramação dos textos, imagens, animações, videoaulas, podcasts). 

 
 
Anexos 
Listagem com todos os arquivos que serão anexados a esta aula (documentos, links 
externos, vídeos, etc.). 



 
 
Informações para o SaberCom 
Título do material, autoria, resumo e palavras-chave (máximo 5) desta aula (caso haja 
mais de um material por aula, favor indicar separadamente). 

 
 
 
Aula 4/ Tópico 4/ Semana 4 
Texto Box 4 
Boas-vindas à turma, descrição desta aula virtual (quais conteúdos serão estudados), 
data de início e término desta aula, lista com os materiais base e de apoio aos estudos 
(arquivos e links), atividades e métodos avaliativos para esta aula. 

 
 
Indicações para a equipe MED 
Utilizar este campo para informar à equipe SEaD como proceder em relação ao material 
desta aula (diagramação dos textos, imagens, animações, videoaulas, podcasts). 

 
 
Anexos 
Listagem com todos os arquivos que serão anexados a esta aula (documentos, links 
externos, vídeos, etc.). 



 
 
Informações para o SaberCom 
Título do material, autoria, resumo e palavras-chave (máximo 5) desta aula (caso haja 
mais de um material por aula, favor indicar separadamente). 

 
 
 
Aula 5/ Tópico 5/ Semana 5 
Texto Box 5 
Boas-vindas à turma, descrição desta aula virtual (quais conteúdos serão estudados), 
data de início e término desta aula, lista com os materiais base e de apoio aos estudos 
(arquivos e links), atividades e métodos avaliativos para esta aula. 

 
 
Indicações para a equipe MED 
Utilizar este campo para informar à equipe SEaD como proceder em relação ao material 
desta aula (diagramação dos textos, imagens, animações, videoaulas, podcasts). 

 
 
Anexos 
Listagem com todos os arquivos que serão anexados a esta aula (documentos, links 
externos, vídeos, etc.). 



 
 
Informações para o SaberCom 
Título do material, autoria, resumo e palavras-chave (máximo 5) desta aula (caso haja 
mais de um material por aula, favor indicar separadamente). 

 
 
 
Aula 6/ Tópico 6/ Semana 6 
Texto Box 6 
Boas-vindas à turma, descrição desta aula virtual (quais conteúdos serão estudados), 
data de início e término desta aula, lista com os materiais base e de apoio aos estudos 
(arquivos e links), atividades e métodos avaliativos para esta aula. 

 
 
Indicações para a equipe MED 
Utilizar este campo para informar à equipe SEaD como proceder em relação ao material 
desta aula (diagramação dos textos, imagens, animações, videoaulas, podcasts). 

 
 
Anexos 
Listagem com todos os arquivos que serão anexados a esta aula (documentos, links 
externos, vídeos, etc.). 



 
 

Informações para o SaberCom 
Título do material, autoria, resumo e palavras-chave (máximo 5) desta aula (caso haja 
mais de um material por aula, favor indicar separadamente). 

 
 
 
Aula 7/ Tópico 7/ Semana 7 
Texto Box 7 
Boas-vindas à turma, descrição desta aula virtual (quais conteúdos serão estudados), 
data de início e término desta aula, lista com os materiais base e de apoio aos estudos 
(arquivos e links), atividades e métodos avaliativos para esta aula. 

 
 
Indicações para a equipe MED 
Utilizar este campo para informar à equipe SEaD como proceder em relação ao material 
desta aula (diagramação dos textos, imagens, animações, videoaulas, podcasts). 

 
 
Anexos 
Listagem com todos os arquivos que serão anexados a esta aula (documentos, links 
externos, vídeos, etc.). 



 
 

Informações para o SaberCom 
Título do material, autoria, resumo e palavras-chave (máximo 5) desta aula (caso haja 
mais de um material por aula, favor indicar separadamente). 

 
 
 
Aula 8/ Tópico 8/ Semana 8 
Texto Box 8 
Boas-vindas à turma, descrição desta aula virtual (quais conteúdos serão estudados), 
data de início e término desta aula, lista com os materiais base e de apoio aos estudos 
(arquivos e links), atividades e métodos avaliativos para esta aula. 

 
 
Indicações para a equipe MED 
Utilizar este campo para informar à equipe SEaD como proceder em relação ao material 
desta aula (diagramação dos textos, imagens, animações, videoaulas, podcasts). 

 
 
Anexos 
Listagem com todos os arquivos que serão anexados a esta aula (documentos, links 
externos, vídeos, etc.). 



 
 

Informações para o SaberCom 
Título do material, autoria, resumo e palavras-chave (máximo 5) desta aula (caso haja 
mais de um material por aula, favor indicar separadamente). 

 
 
 


