Cronograma das aulas e atividades
Dia da
Horário
semana

Segundafeira

Quintafeira

Terçafeira

Quintafeira

Terçafeira

Quintafeira

Terçafeira

Quintafeira

Datas

---

21h

---

---

---

23/04/2020

28/04/2020

30/04/2020

05/05/2020

Tempo de
dedicação
Aula síncrona

Tempo de
dedicação
Aula
assíncrona

O que os alunos
aprenderão?

Compreender os fatores que
Aula 10: Ambientes exigentes
influenciam a percepção de ruído e
(Audição: ruídos e outras
avaliar os impactos auditivos e nãoinformações auditivas) (Patricia)
auditivos da exposição ao ruído.

Como demonstrarão? Descrição
da estrutura da aula

0h /aula
gravada

1h Aula +
Quiz

1h online e
gravada

Aula 11: Limites de
1h leitura de processamento: Percepção e
artigos
motricidade (Habilidades
esportivas) (Katia)

O aluno deverá ter noção sobre a
influência da percepção e
motricidade nas habilidades
esportivas

Questões norteadoras

0h / aula
gravada

30 min. aula,
15 min. quiz, Aula 12: Limites ao
40 min.
processamento da informação
leitura do
(memória)(Katerina)
artigo

Compreender funcionamento da
memória no desempenho humano

Aula narrada com slides de
conteúdo explicativo. Quiz sobre
conteúdo. Artigo para leitura.

0h / aula
gravada

30 min. aula,
15 min. quiz,
Compreender esforço cognitivo e
Aula 13: Atenção e Esforço
40 min.
papel da atenção nos processos
cognitivo - introdução (Katerina)
leitura do
cognitivos
artigo

0h / aula
gravada

1h Aula +
Quiz

---

0h / aula
07/05/2020
gravada

---

0h / aula
12/05/2020
gravada

1h Aula +
Quiz

1h online e
gravada

1h Leitura
artigo

Aula gravada + Quiz
Obs.: a aula será online ao vivo as
21h00, porém a gravação será
disponibilizada pelo TiDia na manhã
seguinte para que possa ser vista e
revista.

Aula narrada com slides de
conteúdo explicativo. Quiz sobre
conteúdo. Artigo para leitura.

Ser capaz de identificar alguns dos
Aula 14: Esforço cognitivo:
diferentes fatores que podem
música e desempenho cognitivo modular o comportamento e a
Aula gravada + Quiz
(Patricia)
performance cognitiva em ambientes
com música.

30 min. aula,
15 min. quiz,
Aula 15: Psicologia cognitiva e
40 min.
erros humanos (Katerina)
leitura do
artigo

21h00 14/05/2020

Quais objetivos de aprendizagem
devem ser alcançados?

Estudar diferentes erros humanos e
fazer analise de caso: Acidente em
Chernobyl

Aula narrada com slides de
conteúdo explicativo. Quiz sobre
conteúdo. Debate sobre o caso
no forum.

Aula 16: Erros humanos: design
auditivo de ambientes
complexos (Patricia)

Entender como o design auditivo
pode auxiliar ou prejudicar o
Aula gravada + Quiz
desempenho cognitivo em ambientes
complexos.

Aula 17: Erros humanos
(aviação) (Katia)

Entender o piloto (humano) como
sistema de processamento de
informação/ Demanda cognitiva

Quiz

Obs.: a aula será online ao vivo as
21h00, porém a gravação será
disponibilizada pelo TiDia na manhã
seguinte para que possa ser vista e
revista.

Terçafeira

Quintafeira

8 e 19h 19/05/2020 40 min online

21h

21/05/2020

Aula 18: Orientação dos
Alunos poderão discutir on-line ou
1h e 20 min. projetos - Plantão de bate papo
deixar pergunta de forma assíncrona
assincrono
sobre andamento do projeto
em relação ao projeto final
(Katerina)

1h
1h Leitura
online/gravada artigo

Aula 19: Adaptação de
ambientes: idosos e
demenciados (Katia)

Compreender a necessidade de
adaptação de ambientes a pessoas
com deficit em habilides cognitivas
recentes ou antigas

Acompanhamento do projeto

Quiz

Terçafeira

---

26/05/2020

0h / aula
gravada

30 min. aula,
15 min. quiz, Aula 20: Adaptação para
40 min.
pessoas com necessidades
leitura do
cognitivas especiais (Katerina)
artigo

Quintafeira

---

28/05/2020

0h / aula
gravada

30 min. aula,
Aula 21: Pandemia e fatores
forum de
humanos (Katerina)
discussão

Discussão dos efeitos da pandemia no Aula narrada com slides.
comportamento, cognição e
Depoimentos postados e
produção humana
discutidos no forum.

02/06/2020 ---

90 min. de
vídeos

Aula 22: Apresentação dos
projetos (Katerina)

Os alunos devem apresentar videoaula 15' sobre o tema escolhido e
trabalhado

Trabalho de grupo apresentado
em vídeo de 10 -15 minutos;
comentários e avaliação dos
grupos no forum

04/06/2020 ---

90 min. de
vídeos

Aula 23: Apresentação dos
projetos (Katerina)

Os alunos devem apresentar videoaula 15' sobre o tema escolhido e
trabalhado/ todos devem participar
da discussão final sobre os 3 vídeos

Trabalho de grupo apresentado
em vídeo de 10 -15 minutos;
comentários e avaliação dos
grupos no forum

Terçafeira

Quintafeira

---

---

Entender a contribuição dos fatores Aula narrada com slides de
humanos para a vida das pessoas com conteúdo explicativo. Quiz sobre
necessidades cognitivs especiais
conteúdo. Artigo para leitura.

Avaliação no desempenho na ECE
30% - Os alunos serão avaliados individualmente em relação à sua participação nas aulas por meio dos quizzes.
30% - Avaliação coletiva (em grupos) via apresentação de projeto por vídeo e material explicativo complementar no fim do Q1.
10% - Cada grupo deverá avaliar projeto do outro grupo e postar comentarios construtivos no forum.
30% - Discussão da leitura obrigatória (composta pelas notas obtidas presencialmente e via ECE.
Bonus - participação em pesquisa 0,5 da nota final somando 1 ponto com 2 participações (cada 0,5)

Obs.: a aula será online ao vivo as
21h00, porém a gravação será
disponibilizada pelo TiDia na manhã
seguinte para que possa ser vista e
revista.

