
2a Reunião Ordinária (2020-1)
Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações

Data: 29 de outubro de 2020, 14:00.

Local: Videoconferência (Google Meet).

Informes

1. Transição da Coordenação do Curso. Foi informado que, a partir de 1o de novembro de
2020, a Prof.a Elen Macedo Lobato assumirá a Coordenação do Curso, conforme Portarias
do(a) Reitor(a) No 3485 e No 3486, ambas de 28 de outubro de 2020.

Assuntos

1. Apreciação da Planilha ANPs 2020.2. O coordenador relembrou que tal planilha foi pre-
enchida pelos professores do curso e tem como objetivo orientar os alunos na escolha das
unidades curriculares durante a matrícula para o semestre letivo de 2020.2, que ocorrerá
por meio de Atividades Não Presenciais (ANPs). A planilha inclui informações como pré-
requisitos de recursos tecnológicos para que o estudante possa acompanhar a unidade cur-
ricular, descrição da metodologia a ser adotada pelo professor e quebras de pré-requisito
permitidas (ver Resolução CEPE/IFSC No 41, de 30 de julho de 2020). Após discussão e
propostas de ajustes, a planilha foi aprovada pelo colegiado, conforme Anexo I. O coorde-
nador irá reestruturar a planilha em um formato mais acessível aos estudantes.

Apreciação das Planilhas PTE 2020.1 e 2020.2. O coordenador relembrou que tais pla-
nilhas são relativas ao Plano de Trabalho Específico (PTE) para substituição de atividades
práticas por ANPs, por exigência da DIREN, conforme Portaria MEC No 544, de 16 de ju-
nho de 2020. As planilhas foram preenchidas pelos professores do curso que ministram
aulas em unidades curriculares com carga horária prática. Após discussão e propostas de
ajustes, as planilhas foram aprovadas pelo colegiado, conforme Anexos II e III.

2. Outros encaminhamentos. O colegiado solicita à coordenação do curso que:

(a) Durante a recepção dos alunos ingressantes, informe sobre a possibilidade de (i) au-
xílio para acesso à Internet e (ii) empréstimo de kits de hardware.

(b) Informe aos professores do curso que o colegiado recomenda a gravação dos encon-
tros síncronos, pois essa prática permite ao estudante revisar os conteúdos e assistir
a aulas que não pôde acompanhar.

(c) Instrua aos professores do curso que a URL do primeiro encontro síncrono da unidade
curricular (ex: endereço da sala do Google Meet ou Conferência Web RNP) seja obri-
gatoriamente divulgada no SIGAA tanto via “Notícia” quanto no conteúdo do primeiro
tópica de aula.

Presentes: Emerson Ribeiro de Mello, Jorge Henrique B. Casagrande, Jeneffer Faria Bora,
Jesué Graciliano da Silva, Marcelo Girardi Schappo, Marcelo Maia Sobral, Marcio Henrique Do-
niak, Ramon Mayor Martins, Roberto Wanderley da Nóbrega (presidente), Roberto de Matos,
Rubem Toledo Bergamo, Samuel Luna de Abreu.
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Assinaturas

Representante Área Assinatura

Elen Macedo Lobato Tele (titular) ×–×–×–×–×–×

Emerson Ribeiro de Mello Tele (titular)

Jeneffer Farias Bora Discente (titular)

Jesué Graciliano da Silva RAC (suplente)

Jorge Henrique B. Casagrande Tele (titular)

Kauana Trento Discente (suplente) ×–×–×–×–×–×

Kelly Machado Discente (suplente) ×–×–×–×–×–×

Layza Cristini da Silva Discente (titular) ×–×–×–×–×–×

Marcelo Girardi Schappo Cultura Geral (titular)

Marcelo Maia Sobral Tele (titular)

Marcio Henrique Doniak Tele (titular)

Ramon Mayor Martins Tele (suplente)

Roberto de Matos Tele (suplente)

Roberto Wanderley da Nóbrega Presidente

Rubem Toledo Bergamo Tele (titular)

Samuel Luna de Abreu RAC (titular)

Silviana Cirino Cultura Geral (suplente) ×–×–×–×–×–×
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Anexo I: Planilha ANPs 2020.2
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Pré-requisitos para matrícula Metodologia Aulas síncronas

Fase UC Código Professor Turno Recursos Outros / observações Descrição Atividades práticas serão 
feitas por ANPs? Haverá? Serão 

gravadas?
Quebras de pré-requisito 

permitidas Outras observações

Observações e instruções de preenchimento para o professor: Confira se o turno está 
correto!

Exemplos:
Computador pessoal ou laptop com Linux, 

Computador pessoal ou laptop com Windows, 
Smartphone, Smartphone com Android, Fone 

de ouvido, Microfone, Webcam.

Descreva como será a metodologia da disciplina.

Se a UC não possuir CH prática no 
PPC, preencher com "Não se aplica".

Mais detalhes devem ser incluídos na 
Planilha PTE 2020.2.

A recomendação é de 
que sejam gravadas.

Verificar no PPC os pré-requisitos. Considerar 
permitir a quebra principalmente nos casos em 

que a disciplina que é pré-requisito não foi 
concluída em 2020.1. Considerar também a 

possibilidade de "revisão" dos conteúdos vistos 
nas disciplinas que são pré-requisito.

Escreva aqui qualquer outra informação importante para o estudante.

1 Cálculo I CAL29001 Louis V (matrícula compulsória para 
ingressantes)

Acesso à Internet. Computador ou celular 
ou tablet com condições de assistir 
videoaulas no YouTube e participar de 
videochamadas pelo Google Meet, com 
microfone. Além disso, condições de 
fotografar/escanear soluções de listas de 
exercícios que deverão ser feitas de 
forma manuscrita e entregues via SIGAA. 
Uso dos softwares Geogebra e 
WxMaxima, ambos gratuitos e de código 
aberto. 

Vídeos no YouTube e aulas síncronas no horário da disciplina. 
Avaliações por trabalhos. Não se aplica Sim Não

1 Cálculo I CAL29001 Silviana M
Acesso à Internet. Computador ou celular 
ou tablet com condições de assistir 
videoaulas no YouTube e participar de 
videochamadas pelo Google Meet, com 
microfone. Além disso, condições de 
fotografar/escanear soluções de listas de 
exercícios que poderão ser feitas de 
forma manuscrita.

As aulas síncronas acontecerão uma vez (ou duas vezes) por 
semana (dependendo da necessidade da turma), no próprio 
horário do componente curricular, com duração de uma hora à 
uma hora e meia. Elas serão gravadas e o link disponibilizado 
no sistema acadêmico. Na maioria das aulas será proposta 
uma tarefa/exercícios/etc que deverá ser realizada e/ou 
encaminhada pelo SIGAA e que irá compor o processo 
avaliativo desse componente. No SIGAA será disponibilizado 
material em PDF e outras fontes digitais para estudo.

Não se aplica Sim Sim

1 Desenho Técnico DES29001 Jesué M (matrícula compulsória para 
ingressantes)

Necessidade do aluno instalar a versão 
estudantil do AutoCAD ou material de 
desenho (lapiseira 0,5, borracha macia, 
um jogo de esquadros de 60 graus, 30 
folhas de papel A3, escalímetro e 
superfície plana). Necessidade de acesso 
à Internet para assistir às videoaulas.

Videoaulas didáticas (elaboradas pelo professor e 
disponibilizadas no YouTube); Apostila em PDF, plantão de 
dúvidas pelo WhatsApp e SIGAA/email. Aulas síncronas para 
quem desejar e puder assistir.

Sim (total) Sim Sim

1 Eletricidade e Instrumentação ELI29001 Volnei V (matrícula compulsória para 
ingressantes)

Os tópicos serão apresentados nas atividades síncronas e 
complementados por textos e exercícios propostos, 
disponibilizados no sistema acadêmico.

Sim (total) Sim Sim

1 Eletricidade e Instrumentação ELI29001 Volnei M Acesso à Internet
Os tópicos serão apresentados nas atividades síncronas e 
complementados por textos e exercícios propostos, 
disponibilizados no sistema acadêmico.

Sim (total) Sim Sim

1 Física I FSC29001 Salézio V (matrícula compulsória para 
ingressantes)

A disciplina será ministrada usando por texto base o livro 
"Fundamentos de Física I" do Halliday. Existirão momentos 
onde será possível tirar dúvidas sobre exercícios propostos. 
Tais exercícios propostos serão solicitados para que sejam 
contabilizados como frequência. As avaliações serão via 
SIGAA e após concluir a avaliação o acadêmico deverá 
encaminhar a resolução da mesma. As aulas serão gravadas e 
disponibilizadas no YouTube. 

Sim (total) Sim Sim

1 Física I FSC29001 Jonathan M
Computador pessoal ou laptop com 
acesso a Internet, com microfone e 
webcam. Smartphone ou tablet com o 
Google Meet instalado, com microfone e 
câmera.

A disciplina será ministrada usando como texto base o livro 
"Fundamentos de Física I" do Halliday (2008). Serão 
disponibilizadas vídeos-aulas do YouTube (Gravada pelo 
professor Luiz Marco Brescansin - UNICAMP). Nas aulas 
síncronas o professor tirará dúvidas, reexplicará alguns 
detalhes do conteúdo e comentará as vídeos-aulas. Nas aulas 
síncronas, também serão utilizados simulações em substituição 
as aulas práticas. Como atividade, os estudantes farão listas de 
exercícios para contabilizar a frequência. Como avaliação, os 
estudantes apresentarão seminários.

Sim (total) Sim Não

1 Geometria Analítica GAL29001 Sérgio V (matrícula compulsória para 
ingressantes)

É necessário acesso à Internet Vídeo aulas (elaboradas pelo professor e compliadas da 
Internet); material (em PDF e fotos) enviado pelo sistema do 
ifsc (SIGAA) e pelo WhatsApp; plantão de dúvidas pelo 
WhatsApp e SIGAA/email.

Não se aplica Não

1 Geometria Analítica GAL29001 Sérgio M Acesso à Internet
Vídeo aulas (elaboradas pelo professor e compliadas da 
Internet); material (em PDF e fotos) enviado pelo sistema do 
ifsc (SIGAA) e pelo WhatsApp; plantão de dúvidas pelo 
WhatsApp e SIGAA/email.

Não se aplica Não

1 Lógica LOG29001 Volnei V (matrícula compulsória para 
ingressantes)

Os tópicos serão apresentados nas atividades síncronas e 
complementados por textos e exercícios propostos, 
disponibilizados no sistema acadêmico.

Não se aplica Sim Sim

1 Projeto Integrador I PJI29001 Maria Cláudia / 
Roberto Nóbrega V (matrícula compulsória para 

ingressantes)
Desejado computador pessoal ou laptop 
e smartphone com Android.

Aulas síncronas por web-conferência. Material em PDF 
disponbilizado no SIGAA. Desenvolvimento de oficinas e 
projeto final no App Inventor, Trello e outras ferramentas 
colaborativas online. Ao final, há uma apresentação em formato 
"pitch" por web-conferência.

Sim (total) Sim Sim
Verificar a possibilidade de utilizar emulador de Android no PC.

2 Álgebra Linear ALG29002 Sérgio M Acesso à Internet
Vídeo aulas (elaboradas pelo professor e compliadas da 
Internet); material (em PDF e fotos) enviado pelo sistema do 
ifsc (SIGAA) e pelo WhatsApp; plantão de dúvidas pelo 
WhatsApp e SIGAA/email.

Não se aplica Não

2 Cálculo II CAL29002 Madeline M
Acesso à Internet e computador, 
smartphone ou tablet para: assistir video 
aulas, para fazer apresentações à turma 
em aula síncrona, participar de aulas 
síncronas no Google meet (com 
MICROFONE e webcam) e escanear e 
salvar em formato PDF, resoluções 
manuscritas de exercícios e demais 
tarefas. Acesso ao sistema SIGAA para 
realização e postagem de atividades, 

Aulas síncronas com duração de 1h a 1h30min, uma ou duas 
vezes por semana, no horário da disciplina (que não ficarão 
gravadas),conteúdo e desrição de atividades postados no 
sistema SIGAA; Indicação de video aulas; Resolução e 
postagem de atividades no sistema SIGAA( com horário e data 
pré-definidos e limitados).

Não se aplica Sim Não
Teremos CAL29001 de manhã e de tarde, assim não há necessidade de quebra de 
pré-requisito.

2 Circuitos Elétricos I CIE29002 Volnei M Acesso  à Internet
Os tópicos serão apresentados nas atividades síncronas e 
complementados por textos e exercícios propostos, 
disponibilizados no sistema acadêmico.

Não se aplica Sim Sim ELI29001
Pode ser incluída uma breve recapitulaçao de conteúdos de ELI29001, se 
necessário.

2 Física II FSC29002 Humberto M
Não preenchido devido ao afastamento por motivos de saúde do professor.

2 Programação I PRG29002 Eraldo M
Computador pessoal ou laptop 
preferencialmente com Sistema Linux ou 
com possibilidade de executar máquina 
virtual com Linux. O computador deverá 
ter microfone e alto-falante (ou fone de 
ouvido) e acesso a Internet.

Aulas organizadas na wiki da disciplina. Aulas síncronas expositivas de 1 h no horário da disciplina. 
Tarefas semanais envolvendo desenvolvimento de pequenos 
programas C e eventualmente fluxogramas.  Avaliações 
individuais disponibilizadas no dia específico da avaliação. 
Projeto final em duplas (permitido individual) com avaliação de 
etapas e com defesa individual. Vídeos gravados para explicar 
asssuntos/exercícios específicos.

Sim (total) Sim Não LOG29001
Algumas aulas poderão ser gravadas mas preferencialmente serão gravados vídeos 
explorando assuntos específicos sendo disponibilizados na wiki da disciplina.

2 Programação I PRG29002 Ramon V
Computador pessoal ou laptop 
preferencialmente com Sistema Linux ou 
com possibilidade de executar máquina 
virtual com Linux. O computador deverá 
ter microfone e alto-falante (ou fone de 
ouvido) e acesso a Internet.

Aulas organizadas na wiki da disciplina. Aulas síncronas expositivas de 1 h no horário da disciplina. 
Tarefas semanais envolvendo desenvolvimento de pequenos 
programas C e eventualmente fluxogramas.  Avaliações 
individuais disponibilizadas no dia específico da avaliação. 
Projeto final em duplas (permitido individual) com avaliação de 
etapas e com defesa individual. Vídeos gravados para explicar 
asssuntos/exercícios específicos.

Sim (total) Sim Não LOG29001

2 Química Geral QMC29002 Deise Mazera V
Acesso à Internet. Computador ou celular 
ou tablet com condições de assistir 
videoaulas no YouTube e participar de 
videochamadas pelo Google Meet, com 
microfone. Além disso, condições de 
fotografar/escanear soluções de listas de 
exercícios que poderão ser feitas de 
forma manuscrita.

As aulas síncronas acontecerão uma vez por semana, no 
próprio horário do componente curricular, com duração de uma 
hora. Elas serão gravadas e disponibilizadas no YouTube. Na 
maioria das aulas será proposto uma tarefa/exercícios/etc que 
deverá ser realizada pelo SIGAA e que irá compor o processo 
avaliativo desse componente. No SIGAA será disponibilizado 
material em PDF e outras fontes digitais para estudo.

Sim (total) Sim Sim

3 Cálculo III CAL29003 Madeline V
Acesso à Internet e computador, 
smartphone ou tablet para: assistir video 
aulas, participar de aulas síncronas no 
Google meet, fazer apresentações à 
turma em aula síncrona (com 
MICROFONE e webcam) e escanear e 
salvar em formato PDF, resoluções 
manuscritas de exercícios e demais 
tarefas. Acesso ao sistema SIGAA para 
realização e postagem de atividades, 

Aulas síncronas com duração de 1h a 1h30min, uma ou duas vezes por semana, no horário da disciplina (que não ficarão gravadas),conteúdo e desrição de atividades postados no sistema SIGAA; Indicação de video aulas; Resolução e postagem de atividades no sistema SIGAA( com horário e data pré-definidos e limitados).
Não se aplica Sim Não

3 Circuitos Elétricos II CIE29003 Elen V Acesso à Internet, Computador pessoal 
ou laptop

A parte teórica e a resolução de exercícios serão apresentados 
nos horários das aulas utilizando o Google Meet. Os textos e 
exercícios propostos serão disponibilizados no SIGAA. 
Algumas atividades práticas serão desenvolvidas no 
Laboratório Remoto (VISIR) e no simulador MULTISIM online.

Não se aplica Sim Sim

3 Circuitos Lógicos CIL29003 Maria Cláudia V Acesso à Internet, Computador pessoal 
ou laptop

Aulas síncronas onde os estudantes receberão as orientações 
necessárias para realizar a simulação no Quartus. Atualmente 
pode-se utilizar a Nuvem do IFSC ou instalar a ferramenta no 
computador pessoal. Serão realizados experimentos similar 
para mostrar todos os passos necessários. Uso do ambiente 
AVA SIGAA para elucidar o roteiro comntendo os passos 
necessários para a realização do experimento. Uso da wiki da 
disciplina. No último mês da disciplina será disponibilizada uma 
placa de FPGA.

Sim (total) Sim Sim LOG29001
Será necessário instalar o Quartus no computador pessoal.

3 Eletrônica I ELA29003 Nilton V Acesso à Internet, Computador pessoal 
ou laptop

Aulas expositivas síncronas nos horários da disciplina. Na parte 
prática da disciplina serão desenvolvidos no Laboratório 
Remoto IFSC(Visir)

Sim (total) Sim Sim -

3 Programação II PRG29003 Marcelo Sobral V Acesso à Internet, Computador pessoal 
ou laptop

Aulas síncronas semanais para discussão de dúvidas sobre 
conteúdo e resolução de exercícios
Realização de projetos para fins de aprendizado e avaliação

Sim (total) Sim Sim
A disciplina usará o Moodle para realização de atividades de aprendizagem e 
avaliação, e para fornecer materiais de apoio, com conteúdos próprios e referências 
a outras bibliografias.

3 Ciência e Tecnologia dos Materiais QMC29003 Leone M Acesso à Internet, Computador Pessoal 
ou laptop

Aulas expositivas  assíncronas semanais. Tais aulas estarão 
disponíveis no YouTube, sendo que os links e demais 
informações relevantes serão inseridas semanalmente no 
SIGAA. Listas de exercícios serão disponibilizadas como um 
guia para o desenvolvimenrto didático pedagógico.

Não se aplica Não

4 Cálculo IV (para Telecomunicações) CAL29004 Silviana M
Acesso à Internet. Computador ou celular 
ou tablet com condições de assistir 
videoaulas no YouTube e participar de 
videochamadas pelo Google Meet, com 
microfone. Além disso, condições de 
fotografar/escanear soluções de listas de 
exercícios que poderão ser feitas de 
forma manuscrita. O uso de planilha 
eletrônica será necessário para a 
resolução de parte do conteúdo do 
cálculo numérico.

As aulas síncronas acontecerão uma vez (ou duas vezes) por 
semana (dependendo da necessidade da turma), no próprio 
horário do componente curricular, com duração de uma hora à 
uma hora e meia. Elas serão  gravadas e o link disponibilizado 
no sistema acadêmico. Na maioria das aulas será proposta 
uma tarefa/exercícios/etc que deverá ser realizada e/ou 
encaminhada pelo SIGAA e que irá compor o processo 
avaliativo  desse componente. No SIGAA será disponibilizado 
material em PDF e outras fontes digitais para estudo. 

Sim (total) Sim Sim

4 Eletrônica II ELA29004 Carlyle M
Acesso à Internet, computador pessoal 
ou notebook com Windows ou Linux, 
microfone e fone de ouvido.

Na parte teórica, basta um celular com 
acesso à Internet, mas um computador 
será necessário para as simulações. 

Aulas expositivas teóricas dialogadas. Listas de exercícios para 
fixação dos conceitos. Uso de simuladores de circuitos para a 
parte prática.

Sim (total) Sim Sim
A exposição do conteúdo também será feita com base em videoaulas gravadas, 
além de encontros síncronos. O material de apoio será disponibilizado no SIGAA. A 
unidade curricular CIE29003 não é pré-requisito, mas seu conteúdo será usado, 
principalmente, na análise de amplificadores operacionais (integrador, derivador, não 
idealidades) e no estudo de osciladores. A instalação do Wine é recomendada para 
usuários(as) de Linux.

4 Mecânica dos Sólidos MEC29004 Jesué V Acesso à Internet 
Material didático construído para a 
disciplina disponível no Blog, SIGAA e no 
YouTube

videoaulas didáticas (elaboradas pelo professor e 
disponibilizadas no YouTube); Apostila em PDF, plantão de 
dúvidas pelo WhatsApp e SIGAA/email. Aulas síncronas para 
quem desejar e puder assistir.

Não se aplica Sim Sim FSC29001, CAL29002

4 Microprocessadores MIC29004 Roberto de Matos M
- Ter computador com requisitos mínimos 
para rodar o MPLAB X IDE v5.40. Mais 
informações: https://microchipdeveloper.
com/mplabx:requirements
- Possibilidade de retirar o material para 
as práticas no IFSC. Todo material do 
semestre será disponibilizado em uma 
única vez para evitar deslocamentos 
frequentes.
- Conexão à Internet e disponibilidade de 
no mínimo 2h/semana para aulas 
síncronas.
- Devolução do material ao final da 
disciplina.

Aula síncrona, execução atividades práticas direcionadas, 
avaliações individuais e em grupo (pequenos projetos) Sim (total) Sim Não

4 Programação Orientada a Objetos POO29004 Emerson M
Computador pessoal com Linux, 
Windows ou macOS e com permissão 
para instalar aplicativos. Fone de ouvido 
e microfone. Acesso à Internet por meio 
do computador.

Aulas expositivas síncronas. Na parte prática da disciplina 
serão desenvolvidos exercícios, com tutoria assíncrona do 
professor, e trabalhos individuais, sendo esses conduzidos 
pelo próprio aluno

Sim (total) Sim Sim



Pré-requisitos para matrícula Metodologia Aulas síncronas

Fase UC Código Professor Turno Recursos Outros / observações Descrição Atividades práticas serão 
feitas por ANPs? Haverá? Serão 

gravadas?
Quebras de pré-requisito 

permitidas Outras observações

Observações e instruções de preenchimento para o professor: Confira se o turno está 
correto!

Exemplos:
Computador pessoal ou laptop com Linux, 

Computador pessoal ou laptop com Windows, 
Smartphone, Smartphone com Android, Fone 

de ouvido, Microfone, Webcam.

Descreva como será a metodologia da disciplina.

Se a UC não possuir CH prática no 
PPC, preencher com "Não se aplica".

Mais detalhes devem ser incluídos na 
Planilha PTE 2020.2.

A recomendação é de 
que sejam gravadas.

Verificar no PPC os pré-requisitos. Considerar 
permitir a quebra principalmente nos casos em 

que a disciplina que é pré-requisito não foi 
concluída em 2020.1. Considerar também a 

possibilidade de "revisão" dos conteúdos vistos 
nas disciplinas que são pré-requisito.

Escreva aqui qualquer outra informação importante para o estudante.

4 Redes de Computadores I RED29004 Odilson M
Acesso a Internet, computador pessoal 
ou laptop com qualquer SO, mas com 
possibildiade de instalar uma VM Linux.

Aulas síncronas, execução de roteiros de laboratórios em VM, 
avaliações por análise de casos e seminário. Sim (total) Sim Sim CIL29003

5 Estatística e Probabilidade EST29005 Louis V
Computador ou similiar para assistir às 
aulas síncronas e os vídeos no YouTube. 
Serão usados os softwares geogebra, 
wxmáxima, Rstudio e LibreOffice Calc.

Aulas síncronas e videoaulas. A avaliação será feita por 
entrega de listas de exercícios. Sim (total) Sim Não CAL29001

5 Física III FSC29005 Marcelo Schappo V
Computador ou celular ou tablet com 
condições de assistir videoaulas no 
YouTube e participar de videochamadas 
pelo Google Meet. Além disso, condições 
de fotografar/escanear soluções de listas 
de exercícios e, eventualmente, elaborar 
textos por algum editor, como Word ou 
Libre Office.

Disciplina baseada em videoaulas pelo YouTube e encontros 
síncronos eventuais. Sim (total) Sim Não CAL29003

Os trabalhos deverão ser entregues de forma exclusivamente manuscritas e 
fotografadas ou escaneadas, sendo que os arquivos devem ser unidos na forma de 
um arquivo pdf ou no caso de usar imagens compactadas em arquivo zip. No 
primeiro caso uma forma possivel de construir o arquivo é com o aplicativo 
camscanner, que é gratuito e disponível para celulares. 5 Metodologia de Pesquisa MPQ29005 Marcelo Schappo M

Computador ou celular ou tablet com 
condições de assistir videoaulas no 
YouTube e participar de videochamadas 
pelo Google Meet. Além disso, condições 
de fotografar/escanear soluções de listas 
de exercícios e, eventualmente, elaborar 
textos por algum editor, como Word ou 
Libre Office.

Disciplina baseada em videoaulas pelo YouTube e encontros 
síncronos eventuais. Não se aplica Sim Não

5 Redes de Computadores II RED29005 Jorge V computador pessoal e/ou Smartphone 
com acesso à Internet.

Aulas sincronas ou assíncronas gravadas através do Google 
Meet ou Loom. Grupo de Whatsapp para interações com os 
alunos. Roteiro Principal da disciplina será feita pelo uso da 
wiki do campus para o registro do diário das aulas e quadro 
geral de atividades e avaliações. Atividades de marcação de 
"presença" nas ANP bem como as avaliativas de cada parte da 
disciplina serão lançadas sempre pelo SIGAA. Os encontros 
sempre serão fixados no mesmo horário definido no semestre e 
sempre respeitando o limite de 50% da carga horária prevista 
no dia. Uso de aplicativos de simulaçao como o Packet Tracer 
da CISCO e outros simuladores online. Vídeos do YouTube e 
Podcasts também serão utilizados para dar suporte para 
alguns conteúdos. Webinar está previsto para este semestre.

Sim (total) Sim Sim

5 Sinais e Sistemas I SIS29005 Deise Arndt V
Ter computador, celular ou Tablet com 
acesso a Internet para assistir as aulas 
gravadas e síncronas

Aulas síncronas e gravadas. Listas de exercícios, atividades 
avaliativas. Não se aplica Sim Sim

5 Sistemas Operacionais SOP29005 Arliones V
Ter computador, celular ou Tablet com 
acesso à Internet para assistir as aulas 
gravadas e síncronas. Ter um 
computador ou laptop para executar 
atividades práticas.

Aulas teóricas gravadas, e encontros síncronos para discutir 
atividades e dar apoio a projetos práticos. Sim (total) Sim Sim

O conteúdo teórico será coberto por videoaulas gravadas pelo professor e por 
seminários elaborados (gravados) pelos alunos. Aulas síncronas ou chamadas 
individuais com alunos ou grupos de trabalho serão utilizadas para apoiar o 
desenvolvimento de trabalhos práticos e para avaliação.

6 Antenas e Propagação ANT29006 Ramon M
Ter computador para acompanhar aulas 
pelo Google Meet, assistir videoaulas de 
terceiros no YouTube, acompanhar 
atividades e rotina no SIGAA, utilizar 
softwares de simulação de livre 
distribuição na Internet. Celular para 
formalização de grupo via WhatsApp

Aulas síncronas eventuais e assíncronas, gravadas. Atividades: 
pesquisas, lista de exercícios, simulações, projeto utilizando 
recursos virtuais. Avaliação baseada na qualidade dos 
entregáveis durante o semestre e confecção de artigo.

Sim (total) Sim Sim

6 Dispositivos Lógicos Programáveis I DLP29006 Marcos M
Computador pessoal ou laptop com 
possibilidade de executar máquina virtual. 
O computador deverá ter microfone e 
alto-falante (ou fone de ouvido) e acesso 
a Internet.  É recomendado ter webcam 
para as interações nas aulas sincronas.

Aulas expositivas síncronas, com algumas aulas gravadas. 
Entrega de atividades extraclasse pelo Moodle,  Atividades de 
simulação computacional. Avaliação através  de tarefas 
solicitadas com possível avaliação oral síncrona nos projetos, 
avaliação escrita sincrona.

Sim (total) Sim Sim

6 Fenômenos de Transporte FEN29006 Samuel V
Acesso à Internet, 
computador/laptop/tablet/smartphone 
(nesse caso necessitará do material 
impresso também) para assistir vídeo 
aulas e aulas síncronas.

Aulas síncronas e gravadas. Listas de exercícios, atividades 
avaliativas. Não se aplica Sim Sim

6 Projeto Integrador II PJI29006 Roberto de Matos M
- Ter computador com requisitos mínimos 
para compilar e rodar programas 
orientados a objetos nas linguagens 
Python, Java ou C++. 
- Possibilidade de retirar o material para 
as práticas no IFSC. Todo material do 
semestre será disponibilizado em uma 
única vez para evitar deslocamentos 
frequentes.
- Conexão à Internet e disponibilidade de 
no mínimo 1h/semana para aulas 
síncronas.
- Devolução do material ao final da 
disciplina.

Aula síncrona para orientação na execução do projeto, dúvidas 
e teoria. Avaliação baseada na qualidade dos entregáveis 
durante o semestre.

Sim (total) Sim Não MIC29004

6 Processos Estocásticos PRE29006 Roberto Nóbrega M Computador pessoal. Fone de ouvido e 
microfone. Acesso à Internet.

Aulas expositivas síncronas. Listas de exercícios, Atividades de 
simulação computacional. Envio de tarefas solicitadas com 
possível avaliação oral síncrona.

Não se aplica Sim Sim
Recomendado ter cursado ou estar cursando SIS29006.

6 Sinais e Sistemas II SIS29006 Elen M Acesso a Internet. Computador ou laptop.
A parte teórica e a resolução de exercícios serão apresentados 
nos horários das aulas utilizando o Google Meet. Os textos e 
exercícios propostos serão disponibilizados no SIGAA. 
Algumas atividades práticas serão desenvolvidas utilizando o 
MATLAB da nuvem.

Não se aplica Sim Sim

6 Sistemas Distribuídos STD29006 Emerson M
Computador pessoal com Linux ou 
macOS e com permissão para instalar 
aplicativos. Fone de ouvido e microfone. 
Acesso à Internet por meio do 
computador.

Aulas expositivas síncronas. Na parte prática da disciplina 
serão desenvolvidos exercícios, com tutoria assíncrona do 
professor, e trabalhos individuais, sendo esses conduzidos 
pelo próprio aluno

Sim (total) Sim Sim

7 Sistemas de Comunicações I COM29007 Mario V Computador pessoal com o software 
octave instalado e acesso à Internet

Aulas síncronas com atividades utilizando o software Octave. 
Atividades assíncronas utilizando o software Ocave, listas de 
exercícios e relatórios individuais.  

Sim (total) Sim Sim

7 Dispositivos Lógicos Programáveis II DLP29007 Roberto de Matos V e N
- Ter computador com requisitos mínimos 
para rodar o Quartus Prime Standard 
Edition 18.1 para a os dispositivos 
Cyclone IV E. Mais informações em: 
https://fpgasoftware.intel.
com/requirements/18.
- Conexão à Internet para acessar o 
servidor de licenças do IFSC para as 
simulações.
- Disponibilidade de no mínimo 
1h/semana para aulas síncronas.

Aula síncrona, execução atividades práticas direcionadas, 
avaliações individuais e em grupo (pequenos projetos) Sim (total) Sim Não MIC29004

Serão abertas duas turmas (matituno e noturno).

7 Meios de Transmissão Guiados MTG29007 Evanaska V
Computador e /ou smartphone com 
acesso à Internet. Material impresso 
(Carta de Smith) para realizar os 
exercicios.

Aulas síncronas e assíncronas, gravadas. Atividades: 
pesquisas, lista de exercícios,  simulações, apresentação de 
trabalho com gravações de vídeo.

Sim (total) Sim Sim
As Cartas de Smith que são necessárias podem ser entregues no campus São José 
caso haja impossibilidade dos alunos imprimi-las.

7 Processamento de Sinais Digitais PSD29007 Marcos Moecke V
Computador pessoal ou laptop com 
possibilidade de executar máquina virtual. 
O computador deverá ter microfone e 
alto-falante (ou fone de ouvido) e acesso 
a Internet. É recomendado ter webcam 
para as interações nas aulas sincronas.

Aulas expositivas síncronas, com algumas aulas gravadas. 
Entrega de atividades extraclasse pelo Moodle, Atividades de 
simulação computacional. Avaliação através de tarefas 
solicitadas com possível avaliação oral síncrona nos projetos, 
avaliação escrita sincrona.

Sim (total) Sim Sim

7 Comunicação e Expressão PTG29007 Rosane M Não se aplica
Não preenchido devido ao afastamento por motivos de saúde da professora.

7 Redes de Transmissão RTX29007 Fábio V Computador e /ou smartphone com 
acesso à Internet.

Aulas síncronas e assíncronas, gravadas. Atividades: 
pesquisas, lista de exercícios,  simulações. Sim (total) Sim Sim

8 Administração para Engenharia ADM29008 Tallys V Acesso à Internet.
Aulas síncronas de 1h no horário da disciplina. 
Desenvolvimento de de atividades de modo continuo ao longo 
da disciplina com entregas parciais periódicas.

Não se aplica Sim Sim
Disciplina terá dois encontros síncronos por semana e encerrará no ano de 2020.

8 Bancos de Dados BCD29008 Emerson M
Computador pessoal com Linux, 
Windows ou macOS e com permissão 
para instalar aplicativos. Fone de ouvido 
e microfone. Acesso à Internet por meio 
do computador.

Aulas expositivas síncronas. Na parte prática da disciplina 
serão desenvolvidos exercícios, com tutoria assíncrona do 
professor, e trabalhos individuais, sendo esses conduzidos 
pelo próprio aluno

Sim (total) Sim Sim

8 Sistemas de Comunicações II COM29008 Márcio M
Computador pessoal para realizar 
atividades de simulação com Octave ou 
Matlab.

Disponibilizo o material de aula em PDF. As aulas síncronas serão expositivas e gravadas para que os 
estudantes possam rever. As avaliações serão por meio de 
exercícios, trabalhos e simulações. As aulas serão gravadas 
para que os estudantes possam assistir de forma assíncrona.

Sim (total) Sim Sim
As atividades serão usadas para validar a presença para os estudante que estão 
assistindo de forma assíncrona. 

8 Comunicações sem Fio CSF29008 Mario M Computador pessoal com o software 
octave instalado e acesso à Internet

Aulas síncronas com atividades utilizando o software Octave. 
Atividades assíncronas utilizando o software Ocave, listas de 
exercícios, relatórios individuais e apresentação de seminários.

Não se aplica Sim Sim

8 Projeto Integrador III PJI29008 Mario M
Computador pessoal, acesso à Internet. 
O material prático será fornecido para as 
equipes desenvolverem o projeto de 
forma remota.

Aulas síncronas para definição e acompanhamento da 
execução dos projetos. Os alunos atuarão com alto grau de 
liberdade e o professor atuará como um mediador e avaliador 
dos projetos 

Sim (total) Sim Sim DLP29007

8 Projeto de Protocolos PTC29008 Marcelo Sobral M Computador pessoal com Linux
A disciplina será orientada a projetos, com três projetos 
previstos. As avaliações serão feitas por meio desses projetos. 
As aulas síncronas semanais serão usadas para discussão 
sobre conteúdos e atividades extra-classe.

Não se aplica Sim Sim
A disciplina usará o Moodle para realização de atividades de aprendizagem e 
avaliação, e para fornecer materiais de apoio, com conteúdos próprios e referências 
a outras bibliografias.

8 Sistemas Embarcados STE29008 Arliones M
Ter computador, celular ou Tablet com 
acesso a Internet para assistir as aulas 
gravadas e síncronas. Ter um 
computador ou laptop com acesso à 
Internet para executar atividades práticas.

Aulas teóricas gravadas, e encontros síncronos para discutir 
atividades e dar apoio a projetos práticos. Uso de emuladores 
para programação de sistemas embarcados.

Sim (total) Sim Sim
O conteúdo teórico será coberto por videoaulas gravadas pelo professor e por 
seminários elaborados (gravados) pelos alunos. Aulas síncronas ou chamadas 
individuais com alunos ou grupos de trabalho serão utilizadas para apoiar o 
desenvolvimento de trabalhos práticos e para avaliação.

9 Avaliação de Desempenho de Sistemas ADS29009 Eraldo V
Computador pessoal ou laptop 
preferencialmente com Sistema Linux ou 
com possibilidade de executar máquina 
virtual com Linux. O computador deverá 
ter microfone e alto-falante (ou fone de 
ouvido) e acesso a Internet.

Slides são disponibilizados 
principalmente na parte de análise.

Aulas síncronas de 1ha no horário da disciplina. Tarefas 
repassadas semanalmente ou por aula. Seminários para 
apresentação de análise de artigo e de exposição de trabalho 
de simulação.

Não se aplica Sim Não PTC29008
Algumas aulas poderão ser gravadas mas preferencialmente serão gravados vídeos 
explorando assuntos específicos sendo disponibilizados na wiki da disciplina. Pelo 
PPC a disciplina não requer aula prática, entretanto atividades práticas são 
desenvolvidas nas tarefas fora de aula. 

9 Circuitos de Rádio-frequência CRF29009 Rubem V
Computador pessoal ou laptop. O 
computador deverá ter microfone e alto-
falante (ou fone de ouvido) e acesso a 
Internet.

Aulas  expositivas sincronas, uso de materiais disponiveis na 
Internet e material disponibilizado pelo professor. Experimentos 
através de simuladores LTspice, EasyEDA, MultiSim e outros 
similares. As aulas serão gravadas e as avaliações serão por , 
participação, listas de exercícios e pelas  simulações propostas 
ao longo da disciplina. 

Sim (total) Sim Não



Pré-requisitos para matrícula Metodologia Aulas síncronas

Fase UC Código Professor Turno Recursos Outros / observações Descrição Atividades práticas serão 
feitas por ANPs? Haverá? Serão 

gravadas?
Quebras de pré-requisito 

permitidas Outras observações

Observações e instruções de preenchimento para o professor: Confira se o turno está 
correto!

Exemplos:
Computador pessoal ou laptop com Linux, 

Computador pessoal ou laptop com Windows, 
Smartphone, Smartphone com Android, Fone 

de ouvido, Microfone, Webcam.

Descreva como será a metodologia da disciplina.

Se a UC não possuir CH prática no 
PPC, preencher com "Não se aplica".

Mais detalhes devem ser incluídos na 
Planilha PTE 2020.2.

A recomendação é de 
que sejam gravadas.

Verificar no PPC os pré-requisitos. Considerar 
permitir a quebra principalmente nos casos em 

que a disciplina que é pré-requisito não foi 
concluída em 2020.1. Considerar também a 

possibilidade de "revisão" dos conteúdos vistos 
nas disciplinas que são pré-requisito.

Escreva aqui qualquer outra informação importante para o estudante.

9 Economia para Engenharia ECO29009 Tallys M Acesso à Internet.
Aulas síncronas de 1h no horário da disciplina. 
Desenvolvimento de de atividades de modo continuo ao longo 
da disciplina com entregas parciais periódicas.

Não se aplica Sim Sim
Disciplina terá dois encontros síncronos por semana e encerrará no ano de 2020.

9 Sistemas Multimídia SMU29009 Ederson V
Celular, tablet ou computador com 
câmera, microfone, saída de som e 
acesso a Internet para as aulas. 
Computador com acesso a Internet para 
as atividades.

Aulas síncronas de 1h no horário da disciplina. 
Desenvolvimento de projeto ao longo da disciplina com 
entregas parciais periódicas.

Sim (total) Sim Não
Disciplina terá um encontro semanal, com desenvolvimento de projeto ao longo de 
toda a semana.

9 Sistemas de Telecomunicações STC29009 Rubem V
Computador pessoal ou laptop. O 
computador deverá ter microfone e alto-
falante (ou fone de ouvido) e acesso a 
Internet.

Aulas  expositivas Sincronas, uso de materiais disponiveis na 
Internet e material disponibilizado pelo professor. Experimentos 
através de simuladores Radio Mobile, ou similar. As aulas 
serão gravadas e as avaliações serão por, participação, listas 
de exercícios e pelas  Projetos que serão feitos ao longo da 
disciplina, pelo menos 6 projetos

Sim (total) Sim Não

9 Engenharia e Sustentabilidade SUS29009 Felipe V Acesso à Internet.
Aulas gravadas e atividades disponibilizadas semanalmente, 
para serem entregues em ciclos semanais. Haverá de 4 a 5 
atividades síncronas, que serão palestras com ministrantes 
externos à disciplina, que serão realizadas de forma síncrona e 
previamente agendadas com os alunos.

Não se aplica Sim Não
As aulas síncronas com serão atividades de palestras, só serão gravadas se o 
ministrante permitir.

9 Trabalho de Conclusão de Curso I TCC29009 Marcos V
Celular, tablet ou computador com 
câmera, microfone, saída de som e 
acesso a Internet para as aulas. 
Computador com acesso a Internet para 
as atividades.

Aulas expositivas síncronas. Na parte prática da disciplina 
serão desenvolvidos atividades extra classe pelos alunos, com 
tutoria assíncrona do professor.  A defesa do projeto de TCC 
será feita através de reunião virtual com o orientador e 
professor convidado.

Sim (total) Sim Sim
Alunos que cursaram TCC1 no semestre 2020-1 e cumpriram todos os requisitos 
exceto a defesa do projeto de TCC passarão direto para a fase de escrita e defesa 
do projeto de TCC.

10 Trabalho de Conclusão de Curso II TCC29010 - - - - - Sim (total)
A matrícula em TCC29010 será permitida até a data limite de 23/12/2020.
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PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS POR ANP CONFORME PORTARIA MEC 544/2020

RESPONSÁVEL PELO 
PREENCHIMENTO CAMPUS CURSO FASE UNIDADE CURRICULAR e 

CH PRÁTICA (horas)
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS e CH 

(horas)
HOUVE SUBSTITUIÇÃO 

DE ATIVIDADES 
PRÁTICAS POR ANP?

METODOLOGIA DA ANP INFRAESTRUTURA RECURSOS TECNOLÓGICOS OBSERVAÇÕES

Jesué SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Desenho Técnico (36h) Atividades de desenho (16h) Não

Foram realizadas 16h de aulas 
presenciais antes da 
determinação do isolamento 
social.

Jesué SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Desenho Técnico (36h) Atividades de desenho (20h) Sim

Aulas síncronas expositivas ensinando 
desenho técnico a partir do AutoCAD e de 
prancheta e papel A3. Listas de exercícios 
no SIGAA para verificar participação. 
Elaboração de videoualas explicativas 
disponibilizadas no SIGAA e no YouTube.. 

Computador pessoal ou 
prancheta e papel A3.

SIGAA. Google Meet. Movavi. 
AutoCAD e WhatsApp. 

Houve substituição dos 
desenhos no AutoCAD para 
desenhos na prancheta com 
papel A3. O aluno teve acesso a 
uma apostila detalhada com 
todas as explicações necessárias 
para a disciplina. 

Tallys, Eduardo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Eletricidade e 

Intrumentação (36h) - Não

Atividades não realizadas por 
dependerem de 
recursos/equipamentos do 
laboratório.

Salézio, Jonathan SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Física I (18h) Uso de simuladores (4h) Sim

Foram apresentados simuladores virtuais 
(Sims do PHET-Colorado) de experimentos 
relacionados aos diferentes conteúdos. A 
partir deles, foram simulados resultados 
experimentais que seriam obtidos na 
prática e discutidas as limitações sobre 
experimentação virtual; As atividades e a 
teoria envolvida foram desenvolvidas e 
disponibilizadas em formato digital (PDF) e 
videoaulas no SIGAA. Videoaulas estão 
disponibilizadas na plataforma YouTube por 
meio de links de acesso via plataforma 
SIGAA. Uso de planilha eletrônica para o 
desenvolvimento do relatório de ANP das 
ANP virtuais.

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google Meet, YouTube, 
Site do PHET-Colorado, 
Planilhas Excel ou LibreOffice.

Salézio, Jonathan SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Física I (18h) Discussão de experimentos (10h) Sim

Foram apresentados experimentos a partir 
de slides e/ou vídeos. A partir deles, foram 
discutidos os procedimentos importantes, 
as variáveis envolvidas e as relações entre 
elas. As atividades e a teoria envolvida 
foram desenvolvidas e disponibilizadas em 
formato digital (PDF) e videoaulas no 
SIGAA. Videoaulas estão disponibilizadas 
na plataforma YouTube por meio de links 
de acesso via plataforma SIGAA. Uso de 
planilha eletrônica para o desenvolvimento 
do relatório de ANP das ANP virtuais.

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google Meet, YouTube, 
Site do PHET-Colorado, 
Planilhas Excel ou LibreOffice.

Salézio, Jonathan SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Física I (18h) Discussão de situações práticas (4h) Sim

Uma das finalidades das atividades 
experimentais é mostrar como os 
conteúdos se relacionam às mais diferentes 
situações cotidianas. Para isso, as 
situações foram discutidas, chamando 
atenção para os conteúdos de física, as 
variáveis e as relações que se pode tirar a 
partir disso. As atividades e a teoria 
envolvida foram desenvolvidas e 
disponibilizadas em formato digital (PDF) e 
videoaulas no SIGAA. Videoaulas estão 
disponibilizadas na plataforma YouTube por 
meio de links de acesso via plataforma 
SIGAA. Uso de planilha eletrônica para o 
desenvolvimento do relatório de ANP das 
ANP virtuais.

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google Meet, YouTube, 
Site do PHET-Colorado, 
Planilhas Excel ou LibreOffice.

Mª Cláudia, Nóbrega SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Projeto Integrador I (18h) Oficinas de App Inventor (8h) Sim

Aulas síncronas por web-conferência para 
explicação das oficinas e sanar dúvidas. Os 
roteiros das oficinas disponibilizados em 
PDF no SIGAA. Os estudantes 
desenvolvem as oficinas no App Inventor e 
Trello.

Smartphone e 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

SIGAA, Webconf RNP, Google 
Meet, Trello, App Inventor.

Parte da CH dessa atividade foi 
realizada presencialmente, antes 
do isolamento social.



PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS POR ANP CONFORME PORTARIA MEC 544/2020

RESPONSÁVEL PELO 
PREENCHIMENTO CAMPUS CURSO FASE UNIDADE CURRICULAR e 

CH PRÁTICA (horas)
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS e CH 

(horas)
HOUVE SUBSTITUIÇÃO 

DE ATIVIDADES 
PRÁTICAS POR ANP?

METODOLOGIA DA ANP INFRAESTRUTURA RECURSOS TECNOLÓGICOS OBSERVAÇÕES

Mª Cláudia, Nóbrega SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Projeto Integrador I (18h) Projeto final (10h) Sim

Aulas síncronas por web-conferência para 
a apresentação das especificações do 
projeto pelos professores e dos resultados 
parciais pelos estudantes e para sanar 
dúvidas. Especificações e o cronograma do 
projeto final disponibilizados em PDF no 
SIGAA e no Google Docs. Os estudantes 
desenvolvem o projeto final em grupos, se 
comunicando entre si e com os professores 
através do Trello. Os estudantes 
confeccionam um aplicativo no App 
Inventor e o relatório do projeto final no 
Google Docs. Ao final, há uma 
apresentação em formato "pitch" por web-
conferência.

Smartphone e 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

SIGAA, Webconf RNP, Google 
Meet, Google Drive, Trello, App 
Inventor.

Deise Mazera SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Química Geral (18h)

Apresentação e discussão de situações 
práticas e resultados baseados em fatos 
experimentais (14h)

Sim

Para mostrar como os conteúdos 
experimentais se relacionam aos conceitos 
químicos estudados, foram "criadas", em 
ambientes virtuais (como aulas síncronas), 
simulações de ordem prática e quais 
resultados poderiam ser obtidos. À partir 
dessas discussões foram abordados os 
conteúdos pertinentes.

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google-Meet, YouTube, 
aplicativo de "lousa digital", 
progama Chem3D.

A carga horária faltante já havia 
sido trabalhada presencialmente, 
antes da pandemia.

Humberto SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Física II (18h)

Uso de simuladores (4h) Propriedades dos 
gases - 1) Tela Ideal (2h); 2) Tela Energia 
Cinética (2h)

Sim

Foram apresentados simuladores virtuais 
(Sims do PHET-Colorado) de experimentos 
relacionados aos diferentes conteúdos. A 
partir deles, foram simulados resultados 
experimentais que seriam obtidos na 
prática e discutidas as limitações sobre 
experimentação virtual; As atividades e a 
teoria envolvida foram desenvolvidas e 
disponibilizadas em formato digital (PDF) e 
videoaulas no SIGAA. Videoaulas estão 
disponibilizadas na plataforma YouTube por 
meio de links de acesso via plataforma 
SIGAA. Uso de planilha eletrônica para o 
desenvolvimento do relatório discente das 
ANP virtuais.

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google-Meet, YouTube, 
Site do PHET-Colorado, 
Planilhas Excel ou LibreOffice.

Humberto SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Física II (18h) Discussão de experimentos (10h) Sim

Foram apresentados experimentos a partir 
de slides e/ou vídeos. A partir deles, foram 
discutidos os procedimentos importantes, 
as variáveis envolvidas e as relações entre 
elas. As atividades e a teoria envolvida 
foram desenvolvidas e disponibilizadas em 
formato digital (PDF) e videoaulas no 
SIGAA. Videoaulas estão disponibilizadas 
na plataforma YouTube por meio de links 
de acesso via plataforma SIGAA. 

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google-Meet, YouTube, 
Site do PHET-Colorado, 
Planilhas Excel ou LibreOffice.

Humberto SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Física II (18h) Discussão de situações práticas (4h) Sim

Uma das finalidades das atividades 
experimentais é mostrar como os 
conteúdos se relacionam às mais diferentes 
situações cotidianas. Para isso, as 
situações foram discutidas, chamando 
atenção para os conteúdos de física, as 
variáveis e as relações que se pode tirar a 
partir disso. As atividades e a teoria 
envolvida foram desenvolvidas e 
disponibilizadas em formato digital (PDF) e 
videoaulas no SIGAA. Videoaulas estão 
disponibilizadas na plataforma YouTube por 
meio de links de acesso via plataforma 
SIGAA.

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google-Meet, YouTube, 
Site do PHET-Colorado, 
Planilhas Excel ou LibreOffice.
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Eraldo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Programação I (36h)

Desenvolvimento de pequenos programas 
em linguagem C em sala virtual ou como 
tarefa para casa (24h)

Sim

Aulas síncronas expositivas apresentando 
conceitos básicos e executando programas 
em C com depurador em alto nível. 
Pequenas tarefas com um ou dois 
exercícios a serem implementados e com o 
código fonte postado no SIGAA. Vídeos 
explicativos de exercícios e tópicos 
específicos foram postados na wiki.

Uso dos computadores 
pessoais com software 
Clion na versão 
acadêmica.

SIGAA. Google Meet. Tablet e 
mesa digitalizadora do 
professor. Software Xournal e 
Sistema de Desenvolvimento 
Clion.

Eraldo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Programação I (36h) Projeto em dupla mas desenvolvido de 

forma separada e remota (12h) Sim

Desenvolvimento de projeto em etapas com 
indicadores de sucesso postados no 
SIGAA.
Apresentação individual prevista para o 
projeto final, de forma remota.

Uso dos computadores 
pessoais com software 
Clion na versão 
acadêmica.

SIGAA. Google Meet. Tablet e 
mesa digitalizadora do 
professor. Software Xournal e 
Sistema de Desenvolvimento 
Clion.

Nilton SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Eletrônica I (36h) Realização de atividades práticas no 

Laboratório Remoto VISIR (8h) Sim

Aulas sincronas apresentado o experimento 
que os alunos devem repetir, conforme 
roteiro de atividades disponibilizado, 
acessando o laborório remoto através da 
interface VISIR.

Computador pessoal 
com acesso à internet 

Uso do Laboratório remoto 
(Visir), Google Meet e mesa 
difitalizadora.

Faltam ainda 8h aulas de 
experimento no Laboratório 
Remoto.

Mª Cláudia SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Circuitos Lógicos (18h)

Utilizando o ambiente de simulação do 
Quartus e gerando formas de onda para 
circuitos simples (2h)

Não Atividades realizadas 
presencialmente

Mª Cláudia SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Circuitos Lógicos (18h)

Implementação no Quartus de um somador 
completo e de 4 bits, de um LATCH SR e 
de um contador binário (6h)

Sim

Aulas síncronas da orientações para 
programar utilizando a máquina local ou a 
Nuvem. Realização de experimento similar 
para mostrar os passos necessários. Uso 
do ambiente AVA SIGAA para elucidar o 
roteiro e passos necessários para a 
realização do experimento. Uso da wikiI da 
disciplina.

Computador pessoal 
com acesso à internet e 
simulação de circuito 
lógicos através do 
Quartus disponível na 
nuvem do IFSC (https:
//nuvem.sj.ifsc.edu.br/).

Mª Cláudia SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Circuitos Lógicos (18h) Desenvolvimento do projeto final (10h) Sim

Aulas síncronas para dar orientações 
gerais para o uso do software Quartus, 
para a gravação da FPGA, para 
sincronismo e uso de clock e para criação 
do circuito debounce. Uso do ambiente 
AVA SIGAA para elucidar o projeto e 
passos necessários para a realização do 
mesmo. Uso da wiki da disciplina.

Computador pessoal 
com acesso à Internet, 
simulação de circuito 
lógicos através da 
nuvem do IFSC e  
programação, na placa 
FPGA, através da 
instalação do programa 
no computador pessoal 
e disponibilização de 
placa FPGA para os 
estudantes.

Sobral SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Programação II (36h) Realização de atividades e projetos em 

equipes (36h) Sim
Acompanhamento assíncrono e por equipe 
por meio do GitHub Classroom. Encontros 
síncronos por demanda das equipes.

Computador com 
acesso a Internet

Google Meet, GitHub 
Classroom, Slack

Silviana SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Cálculo IV (para 

Telecomunicações) (18h)

- Solução de equações algébricas e 
transcendentais; solução de sistemas de 
equações lineares, métodos diretos e 
iterativos; Solução de sistemas de 
equações não-lineares (6h)
- Interpolação numérica; métodos dos 
mínimos quadrados e otimização 
quadrática (4h)
- Integração numérica (4h)
- Solução numérica de equações 
diferenciais e simulação numérica (4h)

Sim

Aulas síncronas por web-conferência para 
explicação do conteúdo, resolução de 
exercícios e esclarecimento de dúvidas 
(link de gravação disponibilizado no 
SIGAA). As atividades e a teoria trabalhada 
foram disponibilizadas em arquivos no 
formato PDF no SIGAA. Vídeo-aulas do 
YouTube sobre o assunto também foram 
disponibilizadas no SIGAA. Uso de planilha 
eletrônica.

Smartphone e/ou 
computador com acesso 
à Internet.

SIGAA, Google Meet.

Odilson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Redes de Computadores I 

(18h)

- Uso de ferramentas básicas para teste e 
análise de redes (2h)
- Conceituação de protocolos (1h)

Não Atividades realizadas 
presencialmente
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Odilson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Redes de Computadores I 

(18h)

- Análise do HTTP (3h)
- Análise do DNS (1h)
- Análise do UDP: sockets e funcionamento 
(1h)
- Análise do TCP: sockets, número de 
sequência, controle de erros, transmissão 
duplex, controle de congestionamento e 
equidade (4h)
- Análise do roteamento: tabelas estáticas, 
protocolos de roteamento RIP e OSPF (5h)
- Análise do IPv6: Neighbor Discovery e 
roteamento estático (1h)

Sim

Foi elaborada uma VM (máquina virtual) 
contendo todo o ferramental para as 
atividades de simulação. Assim sendo, 
todos os estudantes passaram a possuir 
um laboratório de simulação de redes em 
casa. Estando então, habilitados a executar 
os roteiros de laboratórios já elaborados.

Computador com 
acesso à Internet.

SIGAA, portal Wiki de São José, 
webconf da RNP, VirtualBox, 
VM, Simulador de redes de 
computadores, ferramentas de 
testes de funcionalidades de 
redes.

Adilson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Eletrônica II (36h)

- Ampop: circuitos básicos (12h)
- Conversores AD/DA (4h)
- Comparadores (4h)
- Filtros (8h)
- Reguladores (4h)
- Osciladores (4h)

Sim

Aulas sincronas gravadas através do 
Google Meet. Ações avaliativas de cada 
parte da disciplina foram lançadas sempre 
pelo SIGAA. os encontros sempre fixados 
no mesmo horário definidos no semestre e 
sempre respeitando o limite de 50% da 
carga horária prevista no dia. Uso de 
software simuladores online e instaláveis 
gratuitos. Vídeos do YouTube também 
foram utilizados para dar suporte para 
alguns conteúdos. Lista de exercícios e 
quizz. Também agendado aulas extars de 
atendimento - sendo gravadas no Google 
Meet.

Google Meet, SIGAA, 
Simuladores online, YouTube.

Matos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Microprocessadores (36h) - Não

Emerson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Programação Orientada a 

Objetos (36h)
Laboratórios para prática com a linguagem 
de programação (36h) Sim

Foi a mesma metodologia prevista no plano 
de ensino original. Contudo, os alunos 
fizeram em seus computadores pessoais.

Computador com 
acesso à Internet

Conjunto de software livres ou 
gratuitos: git, JDK Java, IntelliJ, 
VSCode, Draw.io

Jorge SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Redes de Computadores II 

(8h)

Redes de Acesso de Telecomunicações 
(8h) 
Modelo Básico de Comunicação de Dados;
Interfaces Digitais;
Modens NarrowBand e Broadband.

Não

Carga Horária Prática realizada 
no laboratório de redes de 
computadores em regime normal 
presencial.

Jorge SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Redes de Computadores II 

(5h)

Redes de Acesso de Telecomunicações 
(5h)
Protocolos ponto á ponto em redes de 
acesso;
Técnicas de Detecção e correção de erros;

Sim

Aulas sincronas gravadas através do 
Google Meet. Grupo de WhatsApp para 
interações com os alunos. Uso da wiki do 
campus para o registro do diário das aulas. 
Atividades de marcação de "presença" nas 
ANP bem como as avaliativas de cada 
parte da disciplina foram lançadas sempre 
pelo SIGAA. os encontros sempre fixados 
no mesmo horário definidos no semestre e 
sempre respeitando o limite de 50% da 
carga horária prevista no dia. Uso de 
aplicativos de simulaçao como o Packet 
Tracer da CISCO e outros simuladores 
online. Vídeos do YouTube também foi 
utilizado para dar suporte para alguns 
conteúdos.

computador pessoal 
e/ou Smartphone com 
acesso à Internet.

Google Meet, Loom. Mesa 
digitalizadora própria. 
Smartphone. Sistema de 
iluminação. Papel e canetas 
coloridas. Software Xournal++ e 
SIGAA. Cisco PacketTracer 
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Jorge SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Redes de Computadores II 

(13h)

Redes Locais cabeadas (13h)
Ethernet Comutada;
Segmentação de rede;

Sim

Aulas sincronas gravadas através do 
Google Meet. Grupo de WhatsApp para 
interações com os alunos. Uso da wiki do 
campus para o registro do diário das aulas. 
Atividades de marcação de "presença" nas 
ANP bem como as avaliativas de cada 
parte da disciplina foram lançadas sempre 
pelo SIGAA. os encontros sempre fixados 
no mesmo horário definidos no semestre e 
sempre respeitando o limite de 50% da 
carga horária prevista no dia. Uso de 
aplicativos de simulaçao como o Packet 
Tracer da CISCO e outros simuladores 
online. Vídeos do YouTube também foi 
utilizado para dar suporte para alguns 
conteúdos.

computador pessoal 
e/ou Smartphone com 
acesso à Internet.

Google Meet, Loom. Mesa 
digitalizadora própria. 
Smartphone. Sistema de 
iluminação. Software Xournal++ 
e SIGAA. Cisco PacketTracer 

Jorge SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Redes de Computadores II 

(14h)

Redes Locais Sem Fio (14h)
Protocolo CSMA/CA;
Instalação Indoor e Outdoor;
Site Survey e Projetos outdoor;
Internet das Coisas.

Sim

Aulas sincronas gravadas através do 
Google Meet. Grupo de WhatsApp para 
interações com os alunos. Uso da wiki do 
campus para o registro do diário das aulas. 
Atividades de marcação de "presença" nas 
ANP bem como as avaliativas de cada 
parte da disciplina foram lançadas sempre 
pelo SIGAA. os encontros sempre fixados 
no mesmo horário definidos no semestre e 
sempre respeitando o limite de 50% da 
carga horária prevista no dia. Uso de 
aplicativos de simulaçao como o Packet 
Tracer da CISCO e outros simuladores 
online. Vídeos do YouTube também foi 
utilizado para dar suporte para alguns 
conteúdos.

computador pessoal 
e/ou Smartphone com 
acesso à Internet.

Google Meet, Loom. Mesa 
digitalizadora própria. 
Smartphone. Sistema de 
iluminação. Software Xournal++ 
e SIGAA. Simulação em java 
CSMA/CA. Simulador da 
Ubiquiti.

Schappo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Física III (18h) Discussão de experimentos (4h) Sim

Foram apresentados experimentos a partir 
de slides e/ou vídeos. A partir deles, foram 
discutidos os procedimentos importantes, 
as variáveis envolvidas e as relações entre 
elas.

Slides, encontros 
síncronos e 
assíncronos.

Computadores e plataformas de 
encontros síncronos.

Schappo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Física III (18h) Uso de simuladores (4h) Sim

Foram apresentados simuladores virtuais 
de experimentos relacionados aos 
diferentes conteúdos. A partir deles, foram 
simulados resultados experimentais que 
seriam obtidos na prática e discutidas as 
limitações sobre experimentação virtual.

Slides, encontros 
síncronos e 
assíncronos.

Computadores e plataformas de 
encontros síncronos.

Schappo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Física III (18h) Discussão de aplicações cotidianas e 

tecnológicas (10h) Sim

Uma das finalidades das atividades 
experimentais é mostrar como os 
conteúdos se relacionam às mais diferentes 
situações cotidianas. Para isso, as 
situações foram discutidas, chamando 
atenção para os conteúdos de física, as 
variáveis e as relações que se pode tirar a 
partir disso.

Slides, encontros 
síncronos e 
assíncronos.

Computadores e plataformas de 
encontros síncronos.

Eraldo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Sistemas Operacionais 

(18h)

Pequenos programas ilustrando conceitos 
desenvolvidos em parte na sala virtual 
síncrona e em parte como ANP (8h)

Sim
Tarefas postadas implementadas em sala 
virtual ou fora dela devem ser postados no 
SIGAA.

Uso dos computadores 
pessoais com Linux, 
compilador C e editor de 
texto simples.

SIGAA. Google Meet. Tablet e 
mesa digitalizadora do 
professor. Software Xournal, 
Compilador GCC e editor Gedit
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Eraldo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Sistemas Operacionais 

(18h)
Projeto a ser desenvolvido individualmente 
no final da disciplina (10h) Sim Acompanhamento das etapas do projeto 

pelo SIGAA. Apresentação individual.

Uso dos computadores 
pessoais com Linux, 
compilador C e editor de 
texto simples. Software 
do projeto a ser 
definido, pois projeto 
começara em Setembro. 
De forrma preliminar, o 
sistema operacional 
RTOS sobre Arduino ou 
simulador  de Arduino. 
Bibliografia adicional 
com livro online para 
contornar a 
impossibilidade de 
acesso a biblioteca.

SIGAA. Google Meet. Tablet e 
mesa digitalizadora do 
professor. Software Xournal, 
Compilador GCC e editor Gedit

Ramon SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Antenas e Propagação 

(18h)

- Análise de propagação de ondas 
ionosférica utilizando diagramas de 
ionosonda em browser e ambiente 
WebSDR (2h)
- Análise de propagação de ondas de 
superfície utilizando ambiente WebSDR 
(2h)
- Análise de características da propagação 
de ondas espaciais utilizando software de 
simulação Radiomobile para compreensão 
de Fresnel, reflexões, enlaces diretos, 
atenuações e demais cálculos (6h)

Sim

Foi utilizado simuladores online, análises 
de dados e gráficos disponibilizados pela 
NOAA, NASA e Bureaus de Meteorologia. 
Foi utilizado o Radiomobile para ondas 
diretas e refletidas, WebSDR para ondas 
ionosféricas.

Smartphone e 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Software Radiomobile, 
WebSDR, vídeos no YouTube, 
SIGAA e WhatsApp

Ramon SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Antenas e Propagação 

(18h)

Análise e apropriação de conhecimento em 
fundamentos, tipos e projeto de antenas 
utilizando software de simulação Mmana-
Gal para análise de dipolo, arranjo parasita 
e arranjo acionado (8h)

Sim

Foi utilizado vídeo aulas de universidades 
indianas e empresas americanas. Foi 
apresentado o Mmana-Gal. Foi acordado 
com alunos apenas a demonstração, em 
retorno presencial.

Smartphone e 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Software Mmana-Gal, vídeos no 
YouTube, SIGAA e WhatsApp

Emerson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Sistemas Distribuídos (18h) Laboratórios com desenvolvimento de 

software distribuído (18h) Sim
Foi a mesma metodologia prevista no plano 
de ensino original. Contudo, os alunos 
fizeram em seus computadores pessoais.

Computador pessoal 
com acesso à Internet

Conjunto de software livres ou 
gratuitos:  JDK Java, Python3, 
IntelliJ, VSCode, rabbitMQ

Marcos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Dispositivos Lógicos 

Programáveis I (54h)

As atividades de desenvolvimento de 
projetos ao longo do semestre e também 
projeto final (54h)

Sim

Foram utilizadas aulas sincronas gravadas 
através do Google Meet. As interações com 
os alunos foram feitas através do Slack. A 
wiki do campus foi utilizada para o registro 
do diário de bordo das aulas. A entrega de 
atividades foi realizada usando o Moodle do 
campus. Os alunos também foram 
atendidos em suas dúvidas através do 
Slack e Meet sempre que solicitados, 
preferencialmente nos dois horários 
previamente agendados no ínicio do 
semestre. O YouTube foi usada para 
alguns compartilhar alguns vídeos 
produzidos para auxiliar na aula.

No início do semestre 
foi utilizada a nuvem do 
IFSC, e após agosto 
passou a ser usada um 
VM desenvolvida 
especialmente para a 
disciplina.

ALUNO: Computador ou Mobile 
do aluno, Nuvem do IFSC, VM 
com softwares Quartus II e 
Modelsim, Google Meet, Slack, 
acesso ao Internet.
PROFESSOR: Computador, 
Celular, Tablet, Nuvem do IFSC, 
VM com softwares Quartus II e 
Modelsim, Kit FPGA conectado 
uma maquina com acesso 
remoto para o aluno, Google 
Meet, Slack, YouTube.  Camera, 
Fone e microfone de cabeça, e 
diversos softwares livres para 
edição de audio e vídeo.
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Matos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Projeto Integrador II (36h)

Metodologia de desenvolvimento de 
projeto. Projeto e implementação de um 
sistema detelecomunicações. Relação 
entre ciência, tecnologia e sociedade. (36h)

Sim

Foi utilizado o Meet para as reuniões de 
projeto entre os membros da equipes e o 
tutor. Para modelagem, foi utilizada o 
paradigma orientado a objeto e a 
linguagem de modelagem unifica (UML). A 
linguagem Python foi utilizada no 
desenvolvimento. A abordagem para atacar 
o problema foi Top Down, diferente do que 
é utilizada em sala de aula. Assim, foi 
possível adiar a implementação dos 
componentes dependente de hardware. 
Kits com Raspberry e sensores foram 
disponibilizados para as equipes 
finalizarem a implementação.

Computador pessoal 
com acesso à internet, 
Raspberry e sensores 
diversos

Google Meet, Python, StarUML 
e SIGAA

Fábio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Redes de Transmissão 

(18h)

Sinalização de assinante: corrente de loop, 
sinalizações decádica, MF e acústica. CI 
LM1240 gerador de ring, CI HM91710 
gerador decádico e MF, CI MT8870 
decodificador DTMF (10h).

Não Atividades realizadas 
presencialmente.

Fábio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Redes de Transmissão 

(18h)

Instalação e configuração de Link E1. 
Análise de sinalização utilizando o software 
monitor E1 Intelbrás (8h).

Sim

Uso do roteiro da atividade prática e 
manuais das centrais, com todas as etapas 
necessárias para realização da instalação e 
configuração do link E1. Disponibilização 
de vídeos do canal do YouTube 
IntelbrasBR que são usados para 
treinamento remoto, além de vídeos feitos 
pelo professor.

Smartphone e/ou 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Google Meet. YouTube. SIGAA.

Evanaska SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Meios de Transmissão 

Guiados (18h)

Analise da tensão em uma linha de 
transmissão e na saída de linha para um 
sinal de entrada em degrau a fim de 
estudos do casamento de impedâncias da 
linhas de trasmissão (8h)

Sim

Foi utilizado simuladores online (http://www.
ta-formation.com/applets/ligne-
echelon/echelon.htm) para análise do efeito 
em um linha de transmissão com a 
inserção de um degrau.

Smartphone e/ou 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Meet, simuladores on-line, 
videos no YouTube

Evanaska SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Meios de Transmissão 

Guiados (18h) Fusão de fibra óptica (4h) Sim

Houve video explicativo e detalhado para 
explicar o funcionamento e o passo a passo 
para a realização de uma fusão em fibra 
óptica

Smartphone e/ou 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Meet, simuladores on-line, 
videos no YouTube

Evanaska SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Meios de Transmissão 

Guiados (18h) Analise do sinal em um cabo coaxial (6h) Sim

Foram exibidos videos de experimentos 
que demonstram como realizar os 
experimentos de linhas coaxiais, para 
analise de tamanho de linha, tempo de 
propagação, entre outros. Analises e 
interpretações foram realizadas a partir de 
experimentos exibidos que foram feitos 
anteriormente. 

Smartphone e/ou 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Meet, simuladores on-line, 
videos no YouTube

Matos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Dispositivos Lógicos 

Programáveis II (36h) - Não

Marcos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Processamento de Sinais 

Digitais (36h)

As atividades de desenvolvimento de 
projetos ao longo do semestre e também 
projeto final (36h)

Sim

Foram utilizadas aulas sincronas gravadas 
através do Google Meet. As interações com 
os alunos foram feitas através do Slack. A 
wiki do campus foi utilizada para o registro 
do diário de bordo das aulas.  A entrega de 
atividades foi realizada usando o Moodle do 
campus.  Os alunos também foram 
atendidos em suas dúvidas através do 
Slack e Meet sempre que solicitados, 
preferencialmente nos dois horários 
previamente agendados no ínicio do 
semestre. O YouTube foi usada para 
alguns compartilhar alguns vídeos 
produzidos para auxiliar na aula.

No início do semestre 
foi utilizada a nuvem do 
IFSC, e após agosto 
passou a ser usada um 
VM desenvolvida 
especialmente para a 
disciplina.

ALUNO: Computador ou Mobile 
do aluno, Nuvem do IFSC, VM 
com softwares MATLAB, 
Simulink, Modelsim, Google 
Meet, Slack, acesso ao Internet.
PROFESSOR: Computador, 
Celular, Tablet, Nuvem do IFSC, 
VM com softwares MATLAB, 
Simulink, Modelsim, Google 
Meet, Slack, YouTube.  Camera, 
Fone e microfone de cabeça, e 
diversos softwares livres para 
edição de audio e vídeo.

Mario SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Sistemas de Comunicações 

I (16h)
Atividades de simulação de sistemas de 
comunicação utilizando o MATLAB (16h) Sim

Utilizou-se a metodologia de aulas 
síncronas no Google Meet e o software 
gratuito Octave

Computador e acesso à 
internet 

Software Octave
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Emerson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Bancos de Dados (18h)

Laboratórios com desenvolvimento de 
software e modelagem de banco de dados 
(18h)

Sim
Foi a mesma metodologia prevista no plano 
de ensino original. Contudo, os alunos 
fizeram em seus computadores pessoais.

Computador e acesso à 
internet 

Conjunto de software livres ou 
gratuitos: MySQL, SQLIte, 
MySQL Workbench, JDK Java, 
Python3, IntelliJ, PyCharm

Adilson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas Embarcados (36h)

- GPIO, timers, contadores, interrupções 
(12h)
- Comunicação serial. Sensores de 
temperatura. Realizada simulação por 
computador (16h)
- Conversores AD-DA. Realizada simulação 
por computador (8h)

Sim

Aulas sincronas gravadas através do 
Google Meet. Ações avaliativas de cada 
parte da disciplina foram lançadas sempre 
pelo SIGAA. os encontros sempre fixados 
no mesmo horário definidos no semestre e 
sempre respeitando o limite de 50% da 
carga horária prevista no dia. Uso de 
software simuladores online e instaláveis 
gratuitos. Vídeos do YouTube também 
foram utilizados para dar suporte para 
alguns conteúdos. Lista de exercícios e 
quizz. Também agendado aulas extras de 
atendimento - sendo gravadas no Google 
Meet.

Marcio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas de Comunicações 

II (18h) Teoria da informação Não
A carga horária prática foi 
alcançada com as aulas 
presenciais

Marcio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas de Comunicações 

II (18h) Simulações e exercícios teoria de códigos Sim

Foram realizadas simulações durante as 
aulas síncronas. Os exercícios e 
simulações passados aos estudantes foram 
usados SW de simulação MATLAB ou 
Octave. Aquele que o estudante tiver 
acesso. 

Computador MATLAB, Octave ou Python

Marcio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas de Comunicações 

II (18h)
Simulação modulação multiportadora e 
espalhamento espectral Sim

Foram realizadas simulações durante as 
aulas síncronas. Os exercícios e 
simulações passados aos estudantes foram 
usados SW de simulação MATLAB ou 
Octave. Aquele que o estudante tiver 
acesso. 

Computador MATLAB, Octave ou Python

Mario SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Projeto integrador III (18h) Desenvolvimento do projeto (18h) Sim

Reuniões remotas pelo Google Meet e 
grupo no WhatsApp para acompanhamento 
do projeto. Empréstimo de kits de 
desenvolvimento para os alunos realizarem 
a execução do projeto remotamente.

Kits de desenvolvimento 
e acesso à internet Softwares gratuitos específicos

Ederson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Sistemas Multimídia (18h)

Experimentos de sinalização, descrição de 
mídia, escolha de caminho e transporte de 
mídia (8h)

Sim
Encontros síncronos de alinhamento da 
disciplina, vídeos gravados no YouTube, 
atividades propostas no Google Classroom.

Aplicativos locais Aplicativos de código aberto

No primeiro mês da disciplina, 
ainda presencial, havíamos 
começado com esse formato, 
onde houve pouca mudança com 
as ANPs.

Ederson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Sistemas Multimídia (18h) Projeto final da disciplina (10h) Sim Atividades propostas no Google Classroom 

e GitHub.

Aplicativos locais e 
máquina virtual rodando 
em nuvem pública

Aplicativos de código aberto

É um formato em sua terceira 
edição, onde nas duas primeiras 
o professor atuou mais por 
demanda. Com as ANPs, o 
formato pouco mudou.

Rubem SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Circuitos de Rádio-

frequência (18h) Experimentos realizados em bancada (8h) Não
Foi realizados experimentos 
antes da pandemia com  relatório 
entregue

Rubem SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Circuitos de Rádio-

frequência (18h)
Simulações realizadas por softwares 
especificos  (10h) Sim

Foram utilizados alguns softwares 
simulação nos experimentos com o uso de 
Ferramentas diversas que os alunos 
puderam escolher. Dentre as apresentadas 
a foram  LTSpice, Multisim, Proteus  e 
EasyEDA a plataforma LTSpice e Multisim 
foram as mais utilizadas.. 

Computador. Softwares gratuitos e 
lincenciados
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Marcos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Trabalho de Conclusão de 

Curso I (36h)

Ao longo do semestre todas as atividades 
práticas foram realizadas usando a internet 
do aluno.  As defesas de TCC1 foram 
realizadas através de video conferencia 
(36h)

Sim

Foram utilizadas aulas sincronas gravadas 
através do Google Meet. As interações com 
os alunos foram feitas através do Slack. A 
wiki do campus foi utilizada para o registro 
do diário de bordo das aulas.  A entrega de 
atividades foi realizada usando o Moodle do 
campus. Os alunos também foram 
atendidos em suas dúvidas através do 
Slack e Meet sempre que solicitados, 
preferencialmente nos dois horários 
previamente agendados no ínicio do 
semestre.

Apenas os recursos 
descritos ao lado.

ALUNO: Computador ou Mobile 
do aluno, Google Meet, Slack, 
acesso ao Internet.
PROFESSOR: Computador, 
Celular, Tablet, Nuvem do IFSC, 
Google Meet, Slack. Camera, 
Fone e microfone de cabeça.

Nóbrega SJE Engenharia de 
Telecomunicações 10a Estágio Obrigatório (360h) Atividades de estágio (360h) Sim

Conforme Portaria do(a) Reitor(a) N° 2848, 
de 01 de setembro de 2020: "No caso de 
estágios e monitorias internos, estes só 
poderão ser realizados se for possível seu 
desenvolvimento de forma não presencial. 
Quanto aos estágios externos, é possível a 
manutenção dos estágios obrigatórios e 
não obrigatórios durante a suspensão das 
atividades presenciais, podendo a 
realização das atividades se dar de forma 
remota ou presencial, desde que sejam 
respeitadas as condições sanitárias e 
urbanas, conforme orientações e medidas 
de caráter excepcional publicadas na IN 18, 
de 26 de agosto de 2020."

Nóbrega SJE Engenharia de 
Telecomunicações 10a Trabalho de Conclusão de 

Curso II (108h)
Orientação, desenvolvimento e escrita do 
TCC (108h) Sim

Orientação do estudante pelo professor 
orientador de maneira remota, utilizando 
ferramentas e recursos tecnológicos 
diversos, conforme previamente combinado 
pelas partes.
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Jesué SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Desenho Técnico (36h) Desenhos realizados no AutoCAD (opcional) Sim

Aulas desenvolvidas por meio de exercícios práticos sobre desenho a mão livre e 
desenho técnico. Os alunos poderão assistir aulas via webconferência caso tenham 
condições ou assistir às videoaulas de curta duração e praticar usando material didático 
(apostila em PDF) e material no SIGAA.

Acesso á internet / 
prancheta e 30 folhas 
de papel A3

Google Meet, AutoCAD versão 
estudantil caso tenham condições.

Jesué SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Desenho Técnico (36h) Desenhos realizados em papel A3 com escalímetro. Sim

Jesué SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Desenho Técnico (36h) Projeto final (arquitetônico, eletricidade e 

cabeamento) Sim

Volnei SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Eletricidade e 

Intrumentação (36h)

Soldagem em placas de circuito impresso (4h).
Multímetro, matriz de contato e fontes de 
alimentação em CC (20h).
Emenda e soldagem de condutores, instalação de 
tomadas, plugues, interruptores e lâmpadas (12h).

Sim Aulas expostivas com orientações sobre as atividades práticas. Disponibilização de textos 
e vídeos abordadando as atividades. Uso de simuladores como complemento. Acesso à internet Computador ou celular com acesso a 

internet

Salézio, Jonathan SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Física I (18h) Soma vetorial (2 horas) Sim

Uso do simulador disponibilizado no link https://phet.colorado.
edu/pt_BR/simulation/vector-addition onde será possível realizar somas vetoriais, discutir 
definições de vetores (módulo e ângulo com o eixo x), decomposição vetorial. Tal 
simulador permite a análise em mais de uma dimensão.

Acesso a internet, 
simulador 

Computador ou celular com acesso a 
internet

Salézio, Jonathan SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Física I (18h) Movimento oblíquo (4 horas) Sim

Uso do simulador disponibilizado no link https://phet.colorado.
edu/pt_BR/simulation/projectile-motion em que se pode analisar o movimento oblíquo a 
partir do lançamento de um projétil por um canhão. Na primeira tela do simulador, é 
possível variar o ângulo do canhão para analisar qual o ângulo que produz maior 
deslocamento horizontal e altura máxima. Também é possível verificar a consequência da 
resistividade do ar. Na segunda tela do simulador, é possível avaliar os vetores 
velocidade, aceleração e força do projétil durante todo o movimento.

Acesso a internet, 
simulador 

Computador ou celular com acesso a 
internet

Salézio, Jonathan SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Física I (18h) Conservação de energia mecânica (4 horas) Sim

Uso do simulador disponibilizado no link https://phet.colorado.
edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics onde será possível realizar análises e tirar 
conclusões sobre a energia potencial gravitacional, energia cinética e energia mecânica. 
Ao analisar o movimento do skatista, poderá ser observado o que acontece com o valor 
da energia potencial gravitacional no momento em que acontece a descida da rampa, o 
que acontece com a energia cinética nesse mesmo momento. Também se consegue 
avaliar, no caso de sistemas conservativos, a manutenção do valor constante da energia 
mecânica do sistema.

Acesso a internet e 
simulador 

Computador ou celular com acesso a 
internet

Salézio, Jonathan SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Física I (18h) Força e movimento (4 horas) Sim

O uso do simulador disponibilizado no link https://phet.colorado.
edu/pt_BR/simulation/legacy/forces-and-motion onde será possível fazer análises de 
movimentos e as forças que estão atuando nele ao longo do movimento. Dessa forma é 
possível avaliar as leis de Newton aplicadas ao movimento.

Acesso a internet e 
simulador 

Computador ou celular com acesso a 
internet

Salézio, Jonathan SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Física I (18h) Equilíbrio e torque (4 horas) Sim

Uso do simulador disponibilizado no link https://phet.colorado.
edu/pt_BR/simulation/balancing-act em que uma balança simples é utilizada para 
trabalhar as relações da força com o torque. Na primeira tela é possível equilibrar objetos 
a distância distintas do centro de massa da balança, permitindo que seja avaliado as 
situações em que existe rotação devido a um torque resultante diferente de zero. Na 
segunda tela, pode-se fazer o mesmo, mas dessa vez é possível colocar vários tijolos ao 
longo da balança para que seja avaliada a força, o torque e a situação em que há 
equilíbrio. 

Acesso a internet e 
simulador 

Computador ou celular com acesso a 
internet

Mª Cláudia, Nóbrega SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Projeto Integrador I (18h) Oficinas de App Inventor (8h) Sim

Aulas síncronas por web-conferência para explicação das oficinas e sanar dúvidas. Os 
roteiros das oficinas disponibilizados em PDF no SIGAA. Os estudantes desenvolvem as 
oficinas no App Inventor e Trello.

Smartphone Android e 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

SIGAA, Webconf RNP, Google Meet, 
Trello, App Inventor.

Mª Cláudia, Nóbrega SJE Engenharia de 
Telecomunicações 1a Projeto Integrador I (18h) Projeto Final (10h) Sim

Aulas síncronas por web-conferência para a apresentação das especificações do projeto 
pelos professores e dos resultados parciais pelos estudantes e para sanar dúvidas. 
Especificações e o cronograma do projeto final disponibilizados em PDF no SIGAA e no 
Google Docs. Os estudantes desenvolvem o projeto final em grupos, se comunicando 
entre si e com os professores através do Trello. Os estudantes confeccionam um 
aplicativo no App Inventor e o relatório do projeto final no Google Docs. Ao final, há uma 
apresentação em formato "pitch" por web-conferência.

Smartphone Android e 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

SIGAA, Webconf RNP, Google Meet, 
Google Drive, Trello, App Inventor.

Deise Mazera SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Química Geral (18h) Experimentos de química geral - parte 1 - 12 horas Sim As atividades práticas, que são normalmente efetuadas no laboratório de química, serão realizadas através da demonstração de filmagens dos experimentos. As filmagens foram feitas de tal forma que é possível ensinar a maior parte das questões práticas, dos problemas e situações que são vivenciadas na prática. Os dados dos experimentos serão obtidos pelos próprios alunos, de forma remota, e, com isso eles conseguirão problematizar, discutir e chegar à conclusões. 

As filmagens dos 
experimentos foi 
realizada pelo 
departamento de 
química da UFSC e me 
foi concedido acesso. 

computador com acesso à internet. 

Deise Mazera SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Química Geral (18h) Experimentos de química geral - parte 2 - 6 horas Sim

As atividades práticas, que são normalmente efetuadas no laboratório de química, serão 
realizadas através da demonstração de simulações computacionais dos experimentos. As 
simulações, já produzidas, foram feitas de tal forma que é possível ensinar a maior parte 
das questões práticas, dos problemas e situações que são vivenciadas na prática. Os 
dados dos experimentos serão obtidos pelos próprios alunos, de forma remota, e, com 
isso eles conseguirão problematizar, discutir e chegar à conclusões. 

simulações 
computacionais dos 
experimentos realizadas 
pelo professor José 
Carlos Gesser do 
departamento de 
química da UFSC e 
concedido acesso para 
mim.

computador com acesso à internet.

Humberto [Copiado de 2020.1, 
devido a licença médica do 

professor ~~~Roberto 
Nóbrega]

SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Física II (18h) Uso de simuladores (4h) Propriedades dos gases - 

1) Tela Ideal (2h); 2) Tela Energia Cinética (2h) Sim

Foram apresentados simuladores virtuais (Sims do PHET-Colorado) de experimentos 
relacionados aos diferentes conteúdos. A partir deles, foram simulados resultados 
experimentais que seriam obtidos na prática e discutidas as limitações sobre 
experimentação virtual; As atividades e a teoria envolvida foram desenvolvidas e 
disponibilizadas em formato digital (PDF) e videoaulas no SIGAA. Videoaulas estão 
disponibilizadas na plataforma YouTube por meio de links de acesso via plataforma 
SIGAA. Uso de planilha eletrônica para o desenvolvimento do relatório discente das ANP 
virtuais.

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google-Meet, YouTube, Site do 
PHET-Colorado, Planilhas Excel ou 
LibreOffice.
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Humberto [Copiado de 2020.1, 
devido a licença médica do 

professor ~~~Roberto 
Nóbrega]

SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Física II (18h) Discussão de experimentos (10h) Sim

Foram apresentados experimentos a partir de slides e/ou vídeos. A partir deles, foram 
discutidos os procedimentos importantes, as variáveis envolvidas e as relações entre elas. 
As atividades e a teoria envolvida foram desenvolvidas e disponibilizadas em formato 
digital (PDF) e videoaulas no SIGAA. Videoaulas estão disponibilizadas na plataforma 
YouTube por meio de links de acesso via plataforma SIGAA. 

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google-Meet, YouTube, Site do 
PHET-Colorado, Planilhas Excel ou 
LibreOffice.

Humberto [Copiado de 2020.1, 
devido a licença médica do 

professor ~~~Roberto 
Nóbrega]

SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Física II (18h) Discussão de situações práticas (4h) Sim

Uma das finalidades das atividades experimentais é mostrar como os conteúdos se 
relacionam às mais diferentes situações cotidianas. Para isso, as situações foram 
discutidas, chamando atenção para os conteúdos de física, as variáveis e as relações que 
se pode tirar a partir disso. As atividades e a teoria envolvida foram desenvolvidas e 
disponibilizadas em formato digital (PDF) e videoaulas no SIGAA. Videoaulas estão 
disponibilizadas na plataforma YouTube por meio de links de acesso via plataforma 
SIGAA.

Uso de computadores 
ou smartphones com 
acesso a internet. Aulas 
síncronas e 
assíncronas.

SIGAA, Google-Meet, YouTube, Site do 
PHET-Colorado, Planilhas Excel ou 
LibreOffice.

Eraldo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Programação I (36h)

Desenvolvimento de pequenos programas em C 
(20h) envolvendo:
(i) Estrutura de Programa em C, Variáveis e 
Expressões;
(ii) Comandos de Decisão e Repetição no C;
(iii) Funções;
(iv) Arranjos
(v) Estruturas
(vi) Ponteiros e Alocação Dinâmica.

Sim

Semanalmente (ou por aula síncrona) são repassadas tarefas essencialmente práticas 
que envolvem o desenvolvimento de pequenos programas em C e eventualmente pseudo-
código ou fluxograma. Algumas tarefas são reproduções de programas elaborados em 
aula síncrona com pequenos adendos ou são pequenos problemas que cobrem o 
conteúdo da semana. Serão mantidas avaliações práticas que serão disponibilizadas 
durante um dia inteiro.

Computador pessoal ou 
laptop 
preferencialmente com 
Sistema Linux ou com 
possibilidade de 
executar máquina virtual 
com Linux. O 
computador deverá ter 
microfone e alto-falante 
(ou fone de ouvido) e 
acesso a Internet.

Compilador C (gcc), editor de texto, IDE 
(CLion) com gcc e gdb integrado.
Editor gráfico para fluxograma.

Eraldo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Programação I (36h) Projeto Final da Disciplina (12h) Sim

Projeto desenvolvido de forma similar ao ensino presencial. Serão definidas etapas 
(entregas) desenvolvidas em duplas (quando possível) e culminando ciom a defesa 
individual. As entregas serão analisadas no horário da aula síncrona conforme agenda). O 
projeto possui requisitos que cobrem boa parte da disciplina.

Computador pessoal ou 
laptop 
preferencialmente com 
Sistema Linux ou com 
possibilidade de 
executar máquina virtual 
com Linux. O 
computador deverá ter 
microfone e alto-falante 
(ou fone de ouvido) e 
acesso a Internet.

Compilador C (gcc), editor de texto, IDE 
(CLion) com gcc e gdb integrado. Editor 
gráfico para fluxograma.

Ramon SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Programação I (36h)

Desenvolvimento de pequenos programas em C 
(20h) envolvendo:
(i) Estrutura de Programa em C, Variáveis e 
Expressões;
(ii) Comandos de Decisão e Repetição no C;
(iii) Funções;
(iv) Arranjos
(v) Estruturas
(vi) Ponteiros e Alocação Dinâmica.

Sim

Projeto desenvolvido de forma similar ao ensino presencial. Serão definidas etapas 
(entregas) desenvolvidas em duplas (quando possível) e culminando ciom a defesa 
individual. As entregas serão analisadas no horário da aula síncrona conforme agenda). O 
projeto possui requisitos que cobrem boa parte da disciplina.

Computador pessoal ou 
laptop 
preferencialmente com 
Sistema Linux ou com 
possibilidade de 
executar máquina virtual 
com Linux. O 
computador deverá ter 
microfone e alto-falante 
(ou fone de ouvido) e 
acesso a Internet.

Compilador C (gcc), editor de texto, IDE 
(CLion) com gcc e gdb integrado. Editor 
gráfico para fluxograma.

Ramon SJE Engenharia de 
Telecomunicações 2a Programação I (36h) Projeto Final da Disciplina (12h) Sim

Projeto desenvolvido de forma similar ao ensino presencial. Serão definidas etapas 
(entregas) desenvolvidas em duplas (quando possível) e culminando ciom a defesa 
individual. As entregas serão analisadas no horário da aula síncrona conforme agenda). O 
projeto possui requisitos que cobrem boa parte da disciplina.

Computador pessoal ou 
laptop 
preferencialmente com 
Sistema Linux ou com 
possibilidade de 
executar máquina virtual 
com Linux. O 
computador deverá ter 
microfone e alto-falante 
(ou fone de ouvido) e 
acesso a Internet.

Compilador C (gcc), editor de texto, IDE 
(CLion) com gcc e gdb integrado. Editor 
gráfico para fluxograma.

Nilton SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Eletrônica I (36h)

- Introdução ao Laboratório Remoto (VISIR) 
- Introdução ao Laboratório Remoto (VISIR)- 
Experimento básico
utilizando fonte CC e multímetro.
- Laboratório de retificadores sem filtro. Laboratório 
Remoto (VISIR).
- Laboratório de retificadores com filtro. Laboratório 
Remoto (VISIR).
- Laboratório circuito de polarização de Base. 
Laboratório Remoto (VISIR).
- Laboratório circuitos de polarização por 
realimentação de emissor e por divisor de tensão. 
Laboratório Remoto (VISIR). 
- Laboratório circuito amplificador com 
realimentação de emissor. Laboratório Remoto 
(VISIR).
A carga horaria utilizadas nas atividades práticas 
desenvolvidas descritas foi utilizada para cumprir a 
carga horária Prática de 36h mencionada do PPC.

Sim Todas as atividades práticas da disciplina foram implementadas no laboratorio remoto do 
IFSC através da interface Visir

Acesso à Internet por 
meio do computador.

Laboratório Remoto IFSC : https://visir.
florianopolis.ifsc.edu.br/visir/index.php/pt
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Mª Cláudia SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Circuitos Lógicos (18h) Uso do ambiente de simulação do Quartus para 

realizar experimentos com circuitos simples (2h). Sim

Aulas síncronas com orientações para simular circuitos lógicos utilizando a computador 
pessoal ou a Nuvem do IFSC. Realização de experimento similar mostrando todos os 
passos necessários. Uso do ambiente AVA SIGAA para elucidar o roteiro contendo os 
passos necessários para a realização do experimento. Uso da wiki da disciplina.

Computador pessoal 
com acesso à internet e 
simulação de circuito 
lógicos através do 
Quartus disponível na 
nuvem do IFSC (https:
//nuvem.sj.ifsc.edu.br/).

SIGAA, Webconf RNP, Google Meet, 
WIKI.

Mª Cláudia SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Circuitos Lógicos (18h)

Implementação no Quartus, de um somador 
completo de 4 bits, de um LATCH SR e de um 
contador binário (6h).

Sim

Aulas síncronas com orientações para simular circuitos lógicos utilizando a computador 
pessoal ou a Nuvem do IFSC. Realização de experimento similar mostrando todos os 
passos necessários. Uso do ambiente AVA SIGAA para elucidar o roteiro contendo os 
passos necessários para a realização do experimento. Uso da wiki da disciplina.

Computador pessoal 
com acesso à internet e 
simulação de circuito 
lógicos através do 
Quartus disponível na 
nuvem do IFSC (https:
//nuvem.sj.ifsc.edu.br/). SIGAA, Webconf RNP, Google Meet, WIKI.

Mª Cláudia SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Circuitos Lógicos (18h) Desenvolvimento do projeto final (10h) Sim

Aulas síncronas para dar orientações gerais para a gravação da FPGA, para cuidados 
com o sincronismo e uso de clock e para criação do circuito debounce. Uso do ambiente 
AVA SIGAA para elucidar o projeto e passos necessários para a realização do mesmo. 
Uso da wiki da disciplina.

Computador pessoal 
com acesso à internet, 
simulação de circuito 
lógicos através da 
nuvem do IFSC e  
programação na placa 
FPGA. Nessa etapa será 
necessária a instalação 
do programa Quartus no 
computador pessoal e 
disponibilização de 
placa FPGA para os 
estudantes.

SIGAA, Webconf RNP, Google Meet, 
WIKI.

Sobral SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Programação II (36h) Projeto sobre estruturas de dados lineares (15 h) Sim

Sala de aula invertida: conteúdos e atividades preparatórias realizadas extra-classe, e 
discussão sobre as atividades em aulas síncronas semanais. Aprendizado baseado em 
projetos: projetos propostos pelos discentes realizados em equipes, com 
acompanhamento individualizado

Computador pessoal e 
acesso a Internet

Moodle para acompanhamento da 
disciplina
Plataforma de controle de vesão para os 
projetos (github)

Sobral SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Programação II (36h) Projeto sobre estruturas de dados associativas (15 

h) Sim

Sobral SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Programação II (36h) Projeto sobre estruturas de dados do tipo árvore (20 

h) Sim

Sobral SJE Engenharia de 
Telecomunicações 3a Programação II (36h) Projeto sobre desenvolvimento de estruturas de 

dados (30 h) Sim

Silviana SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Cálculo IV (para 

Telecomunicações) (18h)
Resolução de exercícios que envolvam método dos 
mínimos quadrados (2h) Sim As atividades serão realizadas com a utilização de planilha eletrônica. Computador pessoal e 

acesso a internet
SIGAA, planilha eletrônica, Google 
meet.

Silviana SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Cálculo IV (para 

Telecomunicações) (18h)
Determinação dos zeros reais de funções reais 
(10h) Sim As atividades serão realizadas com a utilização de planilha eletrônica e os algoritmos 

serão implementados em linguagem de programação a ser escolhida pelo aluno.
Computador pessoal e 
acesso a internet

SIGAA, planilha eletrônica, Google 
meet.

Silviana SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Cálculo IV (para 

Telecomunicações) (18h) Determinação da solução numérica de EDOs (6h) Sim As atividades serão realizadas com a utilização de planilha eletrônica. Computador pessoal e 
acesso a internet

SIGAA, planilha eletrônica, Google 
meet.

Odilson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Redes de Computadores I 

(18h)

- Uso de ferramentas básicas para teste e análise de 
redes (2h).
- Conceituação de protocolos (1h).
- Análise do HTTP (3h).
- Análise do DNS (1h).
- Análise do UDP: sockets e funcionamento (1h).
- Análise do TCP: sockets, número de sequência, 
controle de erros, transmissão duplex, controle de 
congestionamento e equidade (4h).
- Análise do roteamento: tabelas estáticas, 
protocolos de roteamento RIP e OSPF (5h).
- Análise do IPv6: Neighbor Discovery e roteamento 
estático (1h).

Sim

Foi elaborada uma VM (máquina virtual) contendo todo o ferramental para as atividades 
de simulação. Assim sendo, todos os estudantes passaram a possuir um laboratório de 
simulação de redes em casa. Estando então, habilitados a executar os roteiros de 
laboratórios já elaborados.

Computador com 
acesso à Internet.

SIGAA, portal Wiki de São José, webconf 
da RNP, VirtualBox, VM, Simulador de 
redes de computadores, ferramentas de 
testes de funcionalidades de redes.

Carlyle SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Eletrônica II (36h) Análise de fontes de alimentação reguladas, tanto 

com diodo Zener quanto com CIs (4 horas). Sim
Uso de simuladores de circuitos para a parte prática. Aulas expositivas síncronas, vídeos 
e textos com tutoriais das ferramentas. As atividades poderão ser realizadas 
individualmente ou em dupla, com a entrega de relatórios.

Acesso à internet, 
computador pessoal ou 
notebook com Windows 
ou Linux.

1) SIGAA e plataforma Google (Gmail, 
Google Meet, Google Hangouts) para 
interação com a turma;
2) Simuladores de circuitos:
2.1 Tinkercad: https://www.tinkercad.
com/;
2.2 Qucs (Linux): http://qucs.
sourceforge.net/;
2.3 Qucs Studio (Windows ou Linux com 
Wine): http://www.dd6um.darc.
de/QucsStudio/qucsstudio.html;

O Tinkercad funciona on-line e, 
portanto, requer conexão com a 
internet. O Qucs Studio não 
exige instalação, mas foi feito 
para operar apenas em 
Windows, embora seja possível 
executá-lo em Linux através do 
Wine (possibilidade de erros). 

Carlyle SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Eletrônica II (36h)

Análise e projeto de circuitos com amplificadores 
operacionais: buffer, comparador, amplificador 
inversor, não inversor, somador, amplificador de 
instrumentação, integrador e derivador (14 horas).

Sim
Uso de simuladores de circuitos para a parte prática. Aulas expositivas síncronas, vídeos 
e textos com tutoriais das ferramentas. As atividades poderão ser realizadas 
individualmente ou em dupla, com a entrega de relatórios.

Acesso à internet, 
computador pessoal ou 
notebook com Windows 
ou Linux.

1) SIGAA e plataforma Google (Gmail, 
Google Meet, Google Hangouts) para 
interação com a turma;
2) Simuladores de circuitos:
2.1 Tinkercad: https://www.tinkercad.
com/;
2.2 Qucs (Linux): http://qucs.
sourceforge.net/;
2.3 Qucs Studio (Windows ou Linux com 
Wine): http://www.dd6um.darc.
de/QucsStudio/qucsstudio.html;

O Tinkercad funciona on-line e, 
portanto, requer conexão com a 
internet. O Qucs Studio não 
exige instalação, mas foi feito 
para operar apenas em 
Windows, embora seja possível 
executá-lo em Linux através do 
Wine (possibilidade de erros). 
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Carlyle SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Eletrônica II (36h)

Análise e projeto de osciladores eletrônicos: 
osciladores com transistor e com amplificador 
operacional (14 horas).

Sim
Uso de simuladores de circuitos para a parte prática. Aulas expositivas síncronas, vídeos 
e textos com tutoriais das ferramentas. As atividades poderão ser realizadas 
individualmente ou em dupla, com a entrega de relatórios.

Acesso à internet, 
computador pessoal ou 
notebook com Windows 
ou Linux.

1) SIGAA e plataforma Google (Gmail, 
Google Meet, Google Hangouts) para 
interação com a turma;
2) Simuladores de circuitos:
2.1 Tinkercad: https://www.tinkercad.
com/;
2.2 Qucs (Linux): http://qucs.
sourceforge.net/;
2.3 Qucs Studio (Windows ou Linux com 
Wine): http://www.dd6um.darc.
de/QucsStudio/qucsstudio.html;

O Tinkercad funciona on-line e, 
portanto, requer conexão com a 
internet. O Qucs Studio não 
exige instalação, mas foi feito 
para operar apenas em 
Windows, embora seja possível 
executá-lo em Linux através do 
Wine (possibilidade de erros). 

Carlyle SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Eletrônica II (36h) Análise de conversores D/A e A/D (4 horas). Sim

Uso de simuladores de circuitos para a parte prática. Aulas expositivas síncronas, vídeos 
e textos com tutoriais das ferramentas. As atividades poderão ser realizadas 
individualmente ou em dupla, com a entrega de relatórios.

Acesso à internet, 
computador pessoal ou 
notebook com Windows 
ou Linux.

1) SIGAA e plataforma Google (Gmail, 
Google Meet, Google Hangouts) para 
interação com a turma;
2) Simuladores de circuitos:
2.1 Tinkercad: https://www.tinkercad.
com/;
2.2 Qucs (Linux): http://qucs.
sourceforge.net/;
2.3 Qucs Studio (Windows ou Linux com 
Wine): http://www.dd6um.darc.
de/QucsStudio/qucsstudio.html;

O Tinkercad funciona on-line e, 
portanto, requer conexão com a 
internet. O Qucs Studio não 
exige instalação, mas foi feito 
para operar apenas em 
Windows, embora seja possível 
executá-lo em Linux através do 
Wine (possibilidade de erros). 

Matos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Microprocessadores (36h)

Programação de microprocessadores usando 
assembly (16h)
Sistema de Interrupção (4h)
Projeto de hardware e software com 
microcontroladores (16h)

Sim
Uso da IDE MPLAB X para as simulações dos códigos exemplos e dos exercícios 
propostos. Tutoria assíncrona para dúvidas e apoio nos trabalhos individuais ou em grupo. 

Ter computador com 
requisitos mínimos para 
rodar o MPLAB X IDE 
v5.40. Mais 
informações: https:
//microchipdeveloper.
com/mplabx:
requirements
Conexão à Internet
Fone de ouvido e 
microfone para interagir 
com o professor.

MPLAB X IDE v5.4, compilador XC8 e 
assembler avrasm2

Emerson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 4a Programação Orientada a 

Objetos (36h)
Laboratórios para prática com a linguagem de 
programação Sim

Aulas expositivas síncronas. Na parte prática da disciplina serão desenvolvidos 
exercícios, com tutoria assíncrona do professor, e trabalhos individuais, sendo esses 
conduzidos pelo próprio aluno

Computador pessoal 
com Linux, Windows ou 
macOS e com 
permissão para instalar 
aplicativos. Fone de 
ouvido e microfone. 
Acesso à Internet por 
meio do computador.

Conjunto de software livres ou gratuitos: 
git, JDK Java, IntelliJ, VSCode, Draw.io

Jorge SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Redes de Computadores II 

(36h)

Redes de Acesso de Telecomunicações; (2h) 
Modelo Básico de Comunicação de Dados; (2h)
Interfaces Digitais;(1h)
Modens NarrowBand e Broadband.(1h)
Protocolos ponto á ponto em redes de acesso;(2h)
Técnicas de Detecção e correção de erros;(2h)

Sim

Aulas sincronas ou assíncronas gravadas através do Google Meet ou Loom. Grupo de 
Whatsapp para interações com os alunos. Roteiro Principal da disciplina será feita pelo 
uso da wiki do campus para o registro do diário das aulas e quadro geral de atividades e 
avaliações. Atividades de marcação de "presença" nas ANP bem como as avaliativas de 
cada parte da disciplina serão lançadas sempre pelo SIGAA. Os encontros sempre serão 
fixados no mesmo horário definido no semestre e sempre respeitando o limite de 50% da 
carga horária prevista no dia. Uso de aplicativos de simulaçao como o Packet Tracer da 
CISCO e outros simuladores online. Vídeos do Youtube também serão utilizados para dar 
suporte para alguns conteúdos. Webinar está previsto para este semestre.

computador pessoal 
e/ou Smartphone com 
acesso à Internet.

Google Meet, Loom. Mesa digitalizadora 
própria. Smartphone. Sistema de 
iluminação. Software Xournal++ e 
SIGAA. Cisco PacketTracer 

Jorge SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Redes de Computadores II 

(36h)

Redes Locais cabeadas (2h)
Ethernet Comutada; (6h)
Segmentação de rede; (6h)

Sim

Aulas sincronas ou assíncronas gravadas através do Google Meet ou Loom. Grupo de 
Whatsapp para interações com os alunos. Roteiro Principal da disciplina será feita pelo 
uso da wiki do campus para o registro do diário das aulas e quadro geral de atividades e 
avaliações. Atividades de marcação de "presença" nas ANP bem como as avaliativas de 
cada parte da disciplina serão lançadas sempre pelo SIGAA. Os encontros sempre serão 
fixados no mesmo horário definido no semestre e sempre respeitando o limite de 50% da 
carga horária prevista no dia. Uso de aplicativos de simulaçao como o Packet Tracer da 
CISCO e outros simuladores online. Vídeos do Youtube também serão utilizados para dar 
suporte para alguns conteúdos. Webinar está previsto para este semestre.

computador pessoal 
e/ou Smartphone com 
acesso à Internet.

Google Meet, Loom. Mesa digitalizadora 
própria. Smartphone. Sistema de 
iluminação. Software Xournal++ e 
SIGAA. Cisco PacketTracer 

Jorge SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Redes de Computadores II 

(36h)

Redes Locais Sem Fio; (2h)
Protocolo CSMA/CA;(2h)
Instalação Indoor e Outdoor;(2h)
Site Survey e Projetos outdoor;(4h)
Internet das Coisas.(2h)

Sim

Aulas sincronas ou assíncronas gravadas através do Google Meet ou Loom. Grupo de 
Whatsapp para interações com os alunos. Roteiro Principal da disciplina será feita pelo 
uso da wiki do campus para o registro do diário das aulas e quadro geral de atividades e 
avaliações. Atividades de marcação de "presença" nas ANP bem como as avaliativas de 
cada parte da disciplina serão lançadas sempre pelo SIGAA. Os encontros sempre serão 
fixados no mesmo horário definido no semestre e sempre respeitando o limite de 50% da 
carga horária prevista no dia. Uso de aplicativos de simulaçao como o Packet Tracer da 
CISCO e outros simuladores online. Vídeos do Youtube também serão utilizados para dar 
suporte para alguns conteúdos. Webinar está previsto para este semestre.

computador pessoal 
e/ou Smartphone com 
acesso à Internet.

Google Meet, Loom. Mesa digitalizadora 
própria. Smartphone. Sistema de 
iluminação. Software Xournal++ e 
SIGAA. Simulação em java CSMA/CA. 
Simulador da Ubiquiti.

Schappo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Física III (18h) Uso de simuladores (4h) Sim

Serão apresentados simuladores virtuais de experimentos relacionados aos diferentes 
conteúdos. A partir deles, simulados resultados experimentais que seriam obtidos na 
prática e discutidas as limitações sobre experimentação virtual.

Slides, encontros 
síncronos e 
assíncronos.

Computadores e plataformas de 
encontros síncronos.

Schappo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Física III (18h) Discussão de aplicações cotidianas e tecnológicas 

(10h) Sim

Uma das finalidades das atividades experimentais é mostrar como os conteúdos se 
relacionam às mais diferentes situações cotidianas. Para isso, as situações serão 
discutidas, chamando atenção para os conteúdos de física, as variáveis e as relações que 
se pode tirar a partir disso.

Slides, encontros 
síncronos e 
assíncronos.

Computadores e plataformas de 
encontros síncronos.
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Arliones SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Sistemas Operacionais 

(18h) Atividades práticas de programação (18 horas) Sim Aulas teóricas gravadas, e encontros síncronos para discutir atividades e dar apoio a 
projetos práticos.

Ter computador, celular 
ou Tablet com acesso à 
Internet para assistir as 
aulas gravadas e 
síncronas. Ter um 
computador ou laptop 
para executar atividades 
práticas.

Ferramenta de videoconferência, 
computador com software Linux para os 
alunos, e conjunto de software livre 
disponível no Linux.

Schappo SJE Engenharia de 
Telecomunicações 5a Física III (18h) Discussão de experimentos (4h) Sim Serão apresentados experimentos a partir de slides e/ou vídeos. A partir deles, serão 

discutidos os procedimentos importantes, as variáveis envolvidas e as relações entre elas.

Slides, encontros 
síncronos e 
assíncronos.

Computadores e plataformas de 
encontros síncronos.

Ramon SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Antenas e Propagação 

(18h)

- Análise de propagação de ondas ionosférica 
utilizando diagramas de ionosonda em browser e 
ambiente WebSDR (2h)
- Análise de propagação de ondas de superfície 
utilizando ambiente WebSDR (2h)
- Análise de características da propagação de ondas 
espaciais utilizando software de simulação 
Radiomobile para compreensão de Fresnel, 
reflexões, enlaces diretos, atenuações e demais 
cálculos (4h)

Sim

Aulas sincronas ou assíncronas gravadas através do Google Meet. Grupo de Whatsapp 
para interações com os alunos. Roteiro Principal da disciplina será alimentada utilizando o 
sistema institucional SIGAA para o registro do diário das aulas, quadro geral de 
atividades, entrega de atividades e avaliações. Presença formalizada pelo SIGAA através 
de atividades e avaliações entregues no modelo ANP. Os encontros sempre serão fixados 
no mesmo horário definido no semestre e sempre respeitando o limite de 50% da carga 
horária prevista no dia. Uso de aplicativos de simulaçao como o Radiomobile e WebSDR. 
Vídeos do Youtube também serão utilizados para dar suporte para alguns conteúdos. 
Webinar está previsto para este semestre.

Computador pessoal 
e/ou Smartphone com 
acesso à Internet e 
requisitos mínimos para 
execução de 
simuladores.

Google Meet, Smartphone. SIGAA, 
Youtube, Whatsapp. WebSDR, 
Radiomobile e diagramas.

Ramon SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Antenas e Propagação 

(18h)

- Análise e apropriação de conhecimento em 
fundamentos, tipos e projeto de antenas utilizando 
software de simulação Mmana-Gal para análise de 
dipolo, arranjo parasita e arranjo acionado (2h)
- Projeto de antenas em simulação (8h)

Sim

Aulas sincronas ou assíncronas gravadas através do Google Meet. Grupo de Whatsapp 
para interações com os alunos. Roteiro Principal da disciplina será alimentada utilizando o 
sistema institucional SIGAA para o registro do diário das aulas, quadro geral de 
atividades, entrega de atividades e avaliações. Presença formalizada pelo SIGAA através 
de atividades e avaliações entregues no modelo ANP. Os encontros sempre serão fixados 
no mesmo horário definido no semestre e sempre respeitando o limite de 50% da carga 
horária prevista no dia. Uso de aplicativo de simulaçao como Mmana-Gal e outros 
simuladores de antenas online. Vídeos do Youtube também serão utilizados para dar 
suporte para alguns conteúdos. Webinar está previsto para este semestre.

Computador pessoal 
e/ou Smartphone com 
acesso à Internet e 
requisitos mínimos para 
execução de 
simuladores.

Google Meet, Smartphone. SIGAA, 
Youtube, Whatsapp. Mmana-Gal. 

Emerson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Sistemas Distribuídos (18h) Laboratórios com desenvolvimento de software 

distribuído Sim
Aulas expositivas síncronas. Na parte prática da disciplina serão desenvolvidos 
exercícios, com tutoria assíncrona do professor, e trabalhos individuais, sendo esses 
conduzidos pelo próprio aluno

Computador pessoal 
com Linux ou macOS e 
com permissão para 
instalar aplicativos. 
Fone de ouvido e 
microfone. Acesso à 
Internet por meio do 
computador.

Conjunto de software livres ou gratuitos: 
git, JDK Java, IntelliJ, VSCode

Marcos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Dispositivos Lógicos 

Programáveis I (54h)
As atividades de desenvolvimento de projetos ao 
longo do semestre e também projeto final (54h) Sim

Serão utilizadas aulas sincronas gravadas através do Google Meet. As interações com os 
alunos serão feitas através do Slack. A wiki do campus será utilizada para o registro do 
diário de bordo das aulas. A entrega de atividades será realizada usando o Moodle do 
campus. Os alunos também serão atendidos em suas dúvidas através do Slack e Meet 
sempre que solicitados, preferencialmente nos dois horários previamente agendados no 
ínicio do semestre. O YouTube poderá ser usado para  compartilhar alguns vídeos 
produzidos para auxiliar na aula.

Será utilizada a nuvem 
do IFSC, e também uma 
VM desenvolvida 
especialmente para a 
disciplina.

ALUNO: Computador ou Mobile do 
aluno, Nuvem do IFSC, VM com 
softwares Quartus II e Modelsim, Google 
Meet, Slack, acesso ao Internet.
PROFESSOR: Computador, Celular, 
Tablet, Nuvem do IFSC, VM com 
softwares Quartus II e Modelsim, Kit 
FPGA conectado uma maquina com 
acesso remoto para o aluno, Google 
Meet, Slack, YouTube.  Camera, Fone e 
microfone de cabeça, e diversos 
softwares livres para edição de audio e 
vídeo.

Matos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 6a Projeto Integrador II (36h) Projeto e implementação de um sistema de 

telecomunicações. (36h) Sim Tutoria assíncrona do professor para desenvolvimento do projeto.

Ter computador com 
requisitos mínimos para 
compilar e rodar 
programas orientados a 
objetos nas linguagens 
Python, Java ou C++. 
Conexão à Internet.
Fone de ouvido e 
microfone para interagir 
com o professor.
Plataforma de hardware 
emprestada pelo IFSC.

Pacote de software para compilar e 
debuggar o projeto. 

Fábio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Redes de Transmissão 

(18h) Sinalização telefônica: ring e DTMF - 6h Sim Videoaulas gravadas e simulações.

Fábio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Redes de Transmissão 

(18h) Sinalização CAS e SS7 - 6h Sim Videoaulas gravadas e simulações.

Fábio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Redes de Transmissão 

(18h) Instalação e configuração link E1 - 6h Sim Videoaulas gravadas.

Evanaska SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Meios de Transmissão 

Guiados (18h)

Analise da tensão em uma linha de transmissão e 
na saída de linha para um sinal de entrada em 
degrau a fim de estudos do casamento de 
impedâncias da linhas de trasmissão (8h)

Sim
Utilização dos simuladores online (http://www.ta-formation.com/applets/ligne-
echelon/echelon.htm) para análise do efeito em um linha de transmissão com a inserção 
de um degrau.

Smartphone e/ou 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Meet, simuladores on-line, videos no 
youtube

Evanaska SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Meios de Transmissão 

Guiados (18h) Fusão de fibra óptica (4h) Sim Video explicativo e detalhado para explicar o funcionamento e o passo a passo para a 
realização de uma fusão em fibra óptica

Smartphone e/ou 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Meet, simuladores on-line, videos no 
youtube

Evanaska SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Meios de Transmissão 

Guiados (18h) Analise do sinal em um cabo coaxial (6h) Sim
Exibição de videos de experimentos que demonstram como realizar os experimentos de 
linhas coaxiais, para analise de tamanho de linha, tempo de propagação, entre outros. 
Analises e interpretações a partir de experimentos exibidos.

Smartphone e/ou 
computador pessoal 
com acesso à Internet.

Meet, simuladores on-line, videos no 
youtube
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Matos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Dispositivos Lógicos 

Programáveis II (36h)
Implementação de módulos de hardware em FPGA 
(36h) Sim Uso da Quartus 18.1, Modelsim e TimeQuest para as simulações e análise dos códigos 

com tutoria assíncrona do professor.

Ter computador com 
requisitos mínimos para 
rodar o Quartus Prime 
Standard Edition 18.1 
para a os dispositivos 
Cyclone IV E. Mais 
informações em: https:
//fpgasoftware.intel.
com/requirements/18.
Conexão à Internet.
Fone de ouvido e 
microfone para interagir 
com o professor.

Meet. 
Quartus Prime Standard Edition 18.1. 
Pacote para dispositivos Cyclone IV. 
Modelsim. 
Servidor de licenças provido pelo IFSC 
para acesso via túnel SSH.

Marcos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Processamento de Sinais 

Digitais (36h)
Desenvolvimento de projetos ao longo do semestre 
e também projeto final (36h) Sim

Serão utilizadas aulas sincronas gravadas através do Google Meet. As interações com os 
alunos serão feitas através do Slack. A wiki do campus será utilizada para o registro do 
diário de bordo das aulas. A entrega de atividades será realizada usando o Moodle do 
campus. Os alunos também serão atendidos em suas dúvidas através do Slack e Meet 
sempre que solicitados, preferencialmente nos dois horários previamente agendados no 
ínicio do semestre. O YouTube poderá ser usado para  compartilhar alguns vídeos 
produzidos para auxiliar na aula.

Será utilizada a nuvem 
do IFSC, e também uma 
VM desenvolvida 
especialmente para a 
disciplina.

ALUNO: Computador ou Mobile do 
aluno, Nuvem do IFSC, VM com 
softwares MATLAB, Simulink, Modelsim, 
Google Meet, Slack, acesso ao Internet.
PROFESSOR: Computador, Celular, 
Tablet, Nuvem do IFSC, VM com 
softwares MATLAB, Simulink, Modelsim, 
Google Meet, Slack, YouTube.  Camera, 
Fone e microfone de cabeça, e diversos 
softwares livres para edição de audio e 
vídeo.

Mario SJE Engenharia de 
Telecomunicações 7a Sistemas de Comunicações 

I (16h)
Simulação de componentes de sistemas de 
comunicação analógica e digital (16h). Sim Realização de atividades síncronas utilizando o software Octave Computador pessoal e 

acesso à internet Software Octave

Emerson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Bancos de Dados (18h) Laboratórios com desenvolvimento de software e 

modelagem de banco de dados Sim
Aulas expositivas síncronas. Na parte prática da disciplina serão desenvolvidos 
exercícios, com tutoria assíncrona do professor, e trabalhos individuais, sendo esses 
conduzidos pelo próprio aluno

Computador pessoal 
com Linux, Windows ou 
macOS e com 
permissão para instalar 
aplicativos. Fone de 
ouvido e microfone. 
Acesso à Internet por 
meio do computador.

Conjunto de software livres ou gratuitos: 
git, JDK Java, IntelliJ, VSCode, MySQL 
Workbench, SQLite, Mysql client, 
PyCharm

Arliones SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas Embarcados (36h) Modelagem de sistemas embarcados híbridos 

(discretos e contínuos) - 6 horas Sim Aulas teóricas gravadas, e encontros síncronos para discutir atividades e dar apoio a 
projetos práticos. Uso de matlab e ferramenta UML para modelagem dos sistemas.

Ter computador, celular 
ou Tablet com acesso a 
Internet para assistir as 
aulas gravadas e 
síncronas. Ter um 
computador ou laptop 
com acesso à Internet e 
às licenças Matlab do 
IFSC para executar 
atividades práticas.

Matlab e Astah

Arliones SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas Embarcados (36h) Programação de sistemas embarcados de tempo 

real - 6 horas Sim Aulas teóricas gravadas, e encontros síncronos para discutir atividades e dar apoio a 
projetos práticos. Atividades práticas de programação com GCC para AVR.

Ter computador, celular 
ou Tablet com acesso a 
Internet para assistir as 
aulas gravadas e 
síncronas. Ter um 
computador ou laptop 
com acesso à Internet e 
compilador GCC para 
AVR e emulador de 
AVR/Arduino instalados.

Conjunto de software livres: GCC-AVR, 
Xevro Arduino Simulator 1.5

Arliones SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas Embarcados (36h) Programação e escalonamento em Linux 

embarcado - 6 horas Sim Aulas teóricas gravadas, e encontros síncronos para discutir atividades e dar apoio a 
projetos práticos. Atividades práticas de programação GCC para Linux real-time.

Ter computador, celular 
ou Tablet com acesso a 
Internet para assistir as 
aulas gravadas e 
síncronas. Ter um 
computador ou laptop 
com acesso à Internet, 
ambiente de 
programação GCC e 
ambiente de emulação 
QEMU para Linux.

Conjunto de software livres: GCC, 
QEMU, Linux.

Marcio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas de Comunicações 

II (18h) Teoria da informação (04 horas) Sim

As atividades práticas eram realizadas com simulações em Matlab. Agora, as simulações 
continuam. Mas será realizado um exemplo na aula síncrona. Depois, os estudantes 
devem realizar a simulação parecidas. Os estudantes também serão convidados a realizar 
exercícios conceituais para fixar os conceitos mais relevantes.

Computador pessoal 
que seja possível 
realizar simulações com 
Matlab ou Octave.

Matlab ou Octave

Marcio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas de Comunicações 

II (18h) Teroria de Códigos (06 horas) Sim

As atividades práticas eram realizadas com simulações em Matlab. Agora, as simulações 
continuam. Mas será realizado um exemplo na aula síncrona. Depois, os estudantes 
devem realizar a simulação parecidas. Os estudantes também serão convidados a realizar 
exercícios conceituais para fixar os conceitos mais relevantes.

Computador pessoal 
que seja possível 
realizar simulações com 
Matlab ou Octave.

Matlab ou Octave

Marcio SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Sistemas de Comunicações 

II (18h)
Espalhamento espectral, modulação multiportadora 
e diversidade (08 horas) Sim

As atividades práticas eram realizadas com simulações em Matlab. Agora, as simulações 
continuam. Mas será realizado um exemplo na aula síncrona. Depois, os estudantes 
devem realizar a simulação parecidas. Os estudantes também serão convidados a realizar 
exercícios conceituais para fixar os conceitos mais relevantes.

Computador pessoal 
que seja possível 
realizar simulações com 
Matlab ou Octave.

Matlab ou Octave

Mario SJE Engenharia de 
Telecomunicações 8a Projeto integrador III (18h) Desenvolvimento do projeto (18h) Sim

Reuniões remotas pelo Google Meet e grupo no WhatsApp para acompanhamento do 
projeto. Empréstimo de kits de desenvolvimento para os alunos realizarem a execução do 
projeto remotamente.

Computador pessoal, 
kits de desenvolvimento 
e acesso à internet

Softwares gratuitos específicos
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Ederson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Sistemas Multimídia (18h) Experimentos de sinalização, descrição de mídia, 

escolha de caminho e transporte de mídia (8h) Sim Aulas síncronos, atividades propostas no Google Classroom.
Aplicativos locais e 
máquina virtual rodando 
em nuvem pública.

Aplicativos de código aberto.

Ederson SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Sistemas Multimídia (18h) Projeto final da disciplina (10h) Sim Aulas síncronos, atividades propostas no Google Classroom.

Aplicativos locais e 
máquina virtual rodando 
em nuvem pública.

Aplicativos de código aberto.

Rubem SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Circuitos de Rádio-

frequência (18h)
Experimentos simulados de circuitosde RF usando 
simuladores (18h),  Sim aulas sincronas, interação por grupo no WhatsApp, Aulas gravadas pela plataforma 

possível, 
computador pessoal, 
internet, 

Softwares de simulação de circuitos 
eletronicos, LTspice, EASYEda , 
Proteus, Multisim , Matlab, entre outros 
de escolha dos alunos

Marcos SJE Engenharia de 
Telecomunicações 9a Trabalho de Conclusão de 

Curso I (36h)

Ao longo do semestre todas as atividades práticas 
serão realizadas usando a internet do aluno.  As 
defesas de TCC1 também será realizadas através 
de video conferencia (36h)

Sim

Serão utilizadas aulas sincronas gravadas através do Google Meet. As interações com os 
alunos serão feitas através do Slack. A wiki do campus será utilizada para o registro do 
diário de bordo das aulas.  A entrega de atividades será realizada usando o Moodle do 
campus. Os alunos também serão atendidos em suas dúvidas através do Slack e Meet 
sempre que solicitados, preferencialmente nos dois horários previamente agendados no 
ínicio do semestre.

Apenas os recursos 
descritos ao lado.

ALUNO: Computador ou Mobile do 
aluno, Google Meet, Slack, acesso ao 
Internet.
PROFESSOR: Computador, Celular, 
Tablet, Nuvem do IFSC, Google Meet, 
Slack. Camera, Fone e microfone de 
cabeça.

Nóbrega SJE Engenharia de 
Telecomunicações 10a Estágio Obrigatório (360h) Atividades de estágio (360h) Sim

Conforme Portaria do(a) Reitor(a) N° 2848, de 01 de setembro de 2020: "No caso de 
estágios e monitorias internos, estes só poderão ser realizados se for possível seu 
desenvolvimento de forma não presencial. Quanto aos estágios externos, é possível a 
manutenção dos estágios obrigatórios e não obrigatórios durante a suspensão das 
atividades presenciais, podendo a realização das atividades se dar de forma remota ou 
presencial, desde que sejam respeitadas as condições sanitárias e urbanas, conforme 
orientações e medidas de caráter excepcional publicadas na IN 18, de 26 de agosto de 
2020."

Nóbrega SJE Engenharia de 
Telecomunicações 10a Trabalho de Conclusão de 

Curso II (108h)
Orientação, desenvolvimento e escrita do TCC 
(108h) Sim

Orientação do estudante pelo professor orientador de maneira remota, utilizando 
ferramentas e recursos tecnológicos diversos, conforme previamente combinado pelas 
partes.


