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Termo: 3º termo Categorial da UC: Formação Básica 

Dia da semana e horário: Quintas 14:00-18:00 

Atividades Síncronas: (datas das aulas - dia/mês) 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada em modo EaD em ambiente virtual: Google Classroom e Google 
Meet.  

Atividades: aulas gravadas disponibilizadas no ambiente virtual; resolução de listas de exercícios; 

encontros virtuais online para discussão dos conteúdos e exercícios. (Total 60 Hs).  

 

Toda semana será disponibilizado um roteiro de estudos da semana (com referências, dicas e 
sugestões de continuidade de estudos e aprofundamento do tema da semana), vídeos explicativo do 

conteúdo e a atividade para ser entregue da semana. 

Cada semana possui 2 horas teóricas (vídeo-aulas gravadas pelo docente, disponibilizadas via 

youtube e Google/Classroom), nessas 2 horas os alunos assistirão as vídeo-aulas e reproduzirão o 
conteúdo contido nelas. 

As outras 2 horas da semana será destinadas para resolução de exercícios (atividades para os 

discentes fazerem e entregarem remotamente via google Classroom). As 4 horas por semana serão 

tutoriadas via Google/Classroom e o professor coordenador estará disponível em tempo integral via 
os alertas de mensagens postadas nos fóruns de discussões. No total, o curso tem 4 horas semanais 

sendo 2 horas teóricas e 2 de resolução de exercícios, todas as 4 horas serão tutoreadas via 

Google/Classroom. 

A cada semana o discente também ficará disponível online de tempo real por uma hora para os 
alunos que preferirem tirar dúvidas ou ter feedback em tempo real (via Google/Meet). Essa hora será 

no horário disponível para a disciplina presencial, neste caso, quinta-feira  14:30h-15:30h. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado do seguinte modo: 

a) Assiduidade semanal nas entregas das atividades semanais; 

b) Participação nos encontros de discussão no ambiente virtual e no fórum do ambiente Classroom; 

 
A disciplina terá 12 atividades para entregar (uma por semana), se o aluno entregar 75% das 

atividades o aluno terá a frequência suficiente, caso contrário reprovado (conceito não cumprido). 

Dentre as atividades entregues, se o aluno tiver nota maior ou igual a 6,0 o conceito cumprido será 
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atribuído, caso contrário, o conceito será não cumprido.  
 

O conceito final da unidade curricular “cumprido/não cumprido”.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Jelen, Bill. Learn Excel from Mr. Excel: 277 Excel Mysteries Solved. Uniontown, 

OH, USA: MrExcel.com Publishing, 2006. ProQuest ebrary. Web. 9 March 2016. 

Disponível em http://site.ebrary.com/lib/unifespbr/detail.action?docID= 

10130822&p00=excel. 

 González, Juan Pablo, Meister, Cindy, and Ozgur, Suat. Office VBA Macros: 

You Can Use Today: Over 100 Amazing Ways to Automate Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, and Access. Uniontown, OH, USA: Holy Macro! Books, 

2008. ProQuest ebrary. Web. 9 March 2016. Disponível em 

http://site.ebrary.com/lib/unifespbr/detail.action?docID=10237064&p00=excel+word. 

Courter, Gini, and Marquis, Annette. Mastering Microsoft Office 2003 for 

Business Professionals. Alameda, CA, USA: Sybex, 2004. ProQuest ebrary. 

WEB. 9 MARCH 2016. DISPONÍVEL EM 

HTTP://SITE.EBRARY.COM/LIB/UNIFESPBR/DETAIL.ACTION?DOCID=10131945&P00=EXCEL+WORD. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 Apostila de VBA no Excel: 

 http://gust4vo.com/cursos/wp-content/uploads/2013/06/Apostila_VBA_Excel.pdf 

 Apostila VBA no Libreoffice 

 https://documentation.libreoffice.org/assets/Uploads/Documentation/pt-br/GS50/PDF/GS5013-

Introducao-a-Macros-ptbr.pdf 

 Documentação do Libreoffice 

 https://documentation.libreoffice.org/assets/Uploads/Documentation/pt-

br/OutrosDocs/programando-ooo-b.pdf 

 Google Planilha 

 HTTPS://WWW.DEVMEDIA.COM.BR/PRIMEIROS-PASSOS-COM-GOOGLE-APPS-SCRIPT/36783 

 Octave: 

 https://octave.org/octave.pdf 

http://site.ebrary.com/lib/unifespbr/detail.action?docID=10131945&p00=excel+word
http://site.ebrary.com/lib/unifespbr/detail.action?docID=10131945&p00=excel+word
http://gust4vo.com/cursos/wp-content/uploads/2013/06/Apostila_VBA_Excel.pdf
https://documentation.libreoffice.org/assets/Uploads/Documentation/pt-br/GS50/PDF/GS5013-Introducao-a-Macros-ptbr.pdf
https://documentation.libreoffice.org/assets/Uploads/Documentation/pt-br/GS50/PDF/GS5013-Introducao-a-Macros-ptbr.pdf
https://documentation.libreoffice.org/assets/Uploads/Documentation/pt-br/OutrosDocs/programando-ooo-b.pdf
https://documentation.libreoffice.org/assets/Uploads/Documentation/pt-br/OutrosDocs/programando-ooo-b.pdf
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 HTTPS://OCTAVE.ORG/DOC/V5.2.0/ 

 

Cronograma de aulas semanais 

 

Semana Conteúdo programático 

  

1 18 – 21 de novembro Noções básicas de computadores 

2 23 - 28 de novembro Noções básicas de programação 

3 30 novembro - 5 de 

dezembro 

Entrada e Saída de dados 

4 7 -12 de dezembro Laços de repetição 

5 14 – 19 de dezembro Fluxos de controle 

6 04-09 de janeiro Funções 

7 11-16 de janeiro Subrotinas 

8 18 -23 de janeiro Noções básicas de planilha eletrônica 

9 25 -30 de janeiro Introdução à programação no VBA 

10 1 de fevereiro - 06 de 

fevereiro 

Integração entre planilhas e o VBA 

11 08-13 de fevereiro Integração entre planilhas e o VBA 

12 15 -20 de fevereiro Botões  

13 22 -27 de fevereiro Formulários 

14 2 de março Encerramento da disciplina 

15 9 de março Bate-papo com os alunos sobre o andamento do semestre 

 


