Nome
GETULIO BORGES DA
SILVEIRA FILHO

Rolando Gárciga Otero

Reinaldo Gonçalves

Disciplina a ser
lecionada (responder o
formulário novamente Assinale quais
no caso de duas ou
plataformas pretende
mais disciplinas)
utilizar
Google Classroom,
Álgebra Linear IEE 106 Google Meet

Álgebra Linear IEE 106
Comércio E
Investimento
Internacional IEE202

Controvérsias da
formação
socioeconômica
brasileira

Jaime León
CAMILA CABRAL PIRES
ALVES
Defesa da Concorrência
E Teoria da Política
ANTONIO LUIS LICHA
Monetária
EBES 1 e EBES 2, no
PPED. Os dois cursos
Celia Lessa Kerstenetzky totalizam 60 horas
Susan Schommer
Carlos Eduardo
Frickmann Young

Econometria I IEE233
Economia Ambiental
Aplicada

Google Meet
EAD assíncrono e
desassistido dispensa
plataformas

Google Classroom,
Google Meet
Google Meet
Google Classroom,
Google Meet

Especifique as formas de avaliação do
processo ensino-aprendizagem, como por
exemplo, estudos dirigidos, fichamentos,
Especifique em linhas gerais, se as aulas
participação - síncronas ou assíncronas serão síncronas ou assíncronas. No caso do em discussão virtual, questionários, provas
aluno não poder assistir às aulas síncronas, síncronas ou assíncronas, trabalhos
haverá acesso às aulas gravadas?
individuais ou em grupo, etc.
Aulas de ambos os tipos. Nas 2 modalidades
Trabalhos em Grupo e Testes Síncronos
haverá acesso às aulas gravadas.
Individuais

Videoaulas distribuídas regularmente

Depende da quantidade de alunos: incluiria
participação, trabalhos individuais ou em grupo,
etc, apenas se tiver até 20 alunos; caso
contrário, prova síncrona (horário da aula com
"entrega virtual" até o término da mesma).
Ainda não decidi. Talvez, combinação de
fichamentos, ensaios e testes múltipla escolha
síncronos.

Aulas síncronas e assíncronas

As/os estudantes serão divididos em grupos de
até 5 pessoas para realizarem trabalhos sobre
temas debatidos ao longo do curso. Cada
grupo deverá escolher um tema distinto. A
avaliação consistirá da média aritmética de 2
notas: Nota i) trabalho escrito de 8 a 10
páginas e Nota ii) apresentação oral deste
trabalho escrito, em formato de seminários,
com o teto de 30 minutos de apresentação e de
15 minutos de debate com todos os estudantes.

Síncronas (horário de aula) e assíncrona
(material base da síncrona e complementar
sendo disponibilizados). Sem vídeo-aula (à
princípio).

Trabalho e atividades

Google Classroom

Síncronas e assíncronas
As aulas serão síncronas. As aulas serão
gravadas e disponibilizadas imediatamente.
As aulas serão síncronas, mas complementadas
com atividades assíncronas. As aulas não serão
gravadas
Principalmente síncronas e gravadas. Se
necessário assincrona.

RNP

Estou definindo.

Estou definindo.

Google Classroom

Prova com consulta no horário das aulas.
Participação, trabalhos em grupo (seminários)
e trabalhos individuais
Provas síncronas e trabalhos individuais.

Nome

Wilson Vieira

Iderley Colombini
HELDER QUEIROZ
PINTO JUNIOR
Carlos Pinkusfeld
Monteiro Bastos

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Lídia Brochier
Francisco Eduardo Pires
de Souza
Luiz Fernando de Paula

Disciplina a ser
lecionada (responder o
formulário novamente Assinale quais
no caso de duas ou
plataformas pretende
mais disciplinas)
utilizar

Economia Brasileira
Contemporânea I
Google Meet
IEE301
Economia Brasileira
Contemporânea II
Google Meet
IEE302
ECONOMIA DA
Google Classroom, Zoom
ENERGIA
Economia Do Setor
Google Classroom,
Google Meet
Público IEE303
Economia e
Administração de
Empresas
Farmacêuticas - IEE326 Google Classroom, Zoom
Integral
Economia e
Administração de
Empresas
Farmacêuticas - IEE326
Google Classroom, Zoom
– Noturno
AVA/UFRJ, Zoom,
Economia Internacional Microsoft Teams e
Stream
- RI

Especifique as formas de avaliação do
processo ensino-aprendizagem, como por
exemplo, estudos dirigidos, fichamentos,
Especifique em linhas gerais, se as aulas
participação - síncronas ou assíncronas serão síncronas ou assíncronas. No caso do em discussão virtual, questionários, provas
aluno não poder assistir às aulas síncronas, síncronas ou assíncronas, trabalhos
haverá acesso às aulas gravadas?
individuais ou em grupo, etc.
A avaliação será via duas provas individuais a
serem feitas em um prazo de quinze dias cada
As aulas serão síncronas. Em caso de algum
uma. Caso a média semestral fique entre 3,0 e
aluno, alguma aluna, não ter podido assistir à
5,9, os alunos e as alunas poderão fazer uma
aula mediante justificativa por e-mail, a aula
prova final a ser entregue no prazo de uma
gravada poderá ser disponbilizada.
semana.
Aulas serão síncronas e gravadas, mas
disponíveis apenas até a aula seguinte.
SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS. NÃO

A avaliação será feita através de provas
escritas síncronas.
DISCUSSÃO VIRTUAL, TRABALHOS EM
GRUPO

Sincronas e disponibilização de aulas gravadas

Trabalhos de tipo de fichamento e uma prova
fichamentos individuais de debates virtuais e
As aulas serão síncronas com atividades
de artigos nos temas da disciplina, trabalhos
assíncronas, mas as aulas não serão gravadas. em grupo para produção de vídeos, respostas
Serão disponibilizados vídeos gravados que
a questionários e elaboração de planos de
tratam dos temas discutidos na disciplina.
negócios e uma prova síncrona.
fichamentos individuais de debates virtuais e
As aulas serão síncronas com atividades
de artigos nos temas da disciplina, trabalhos
assíncronas, mas as aulas não serão gravadas. em grupo para produção de vídeos, respostas
Serão disponibilizados vídeos gravados que
a questionários e elaboração de planos de
tratam dos temas discutidos na disciplina.
negócios e uma prova síncrona.
Aulas síncronas com disponibilização da
gravação das aulas por 1 semana.

Economia Internacional
As aulas serão síncronas, com presença
Google Classroom, Zoom obrigatória, mas haverá gravação.
IEE201
Economia Monetária I
Google Classroom
Sincronas e assincronas. Serão gravadas.
IEE351

Provas assíncronas.
Trabalhos individuais e provas, podendo ser
nas formas escrita, oral presencial ou oral
gravada.
Provas sincronas e assincronas e questionários
e possivelmente trabalhos.

Nome

Disciplina a ser
lecionada (responder o
formulário novamente Assinale quais
no caso de duas ou
plataformas pretende
mais disciplinas)
utilizar

Norberto Martins

Economia Monetária II
IEE361

Galeno Tinoco Ferraz
Filho
FLAVIO FERREIRA DE
MIRANDA
FLAVIO FERREIRA DE
MIRANDA

Economia Política I
IEE105
Economia Política II
Externa
Economia Política II
IEE230

Especifique as formas de avaliação do
processo ensino-aprendizagem, como por
exemplo, estudos dirigidos, fichamentos,
Especifique em linhas gerais, se as aulas
participação - síncronas ou assíncronas serão síncronas ou assíncronas. No caso do em discussão virtual, questionários, provas
aluno não poder assistir às aulas síncronas, síncronas ou assíncronas, trabalhos
haverá acesso às aulas gravadas?
individuais ou em grupo, etc.

O curso será híbrido. Os tópicos de conteúdo
serão apresentados semanalmente por meio de
vídeos pré-gravados, que serão disponibilizados
no Google Classroom e no YouTube (em lista
privada, com vídeos não-listados). Cada subitem
do programa contará com um vídeo, cuja carga
horária somada alinha-se à necessária à
conclusão do curso. Materiais complementares
como vídeos do YouTube e podcasts produzidos
por terceiros também integrarão a parte de
apresentação de conteúdo.
Os 12 encontros síncronos ocorrerão às
segundas-feiras, de 18h30 às 20h10. No
primeiro deles, será apresentado o curso e sua
dinâmica. Nos demais serão discutidas questões
relativas ao conteúdo de cada semana,
elaborada uma questão e realizada uma
dinâmica de grupo. A turma será dividida em
grupos e, a cada semana, de 2 a 3 grupos serão
chamadas a participar/apresentar.
Adicionalmente, poderão ser realizados
seminários temáticos, conforme assuntos
contemporâneos de interesse surjam no debate A avaliação será pautada na dinâmica de grupo
público.
durante os encontros síncronos às segundasGoogle Classroom, Zoom
feiras, conforme detalhado anteriormente.
Fichamentos, questões para serem antes das
Aulas síncronas sem disponibilização das
aulas correspondentes (para estimular leitura
Google Meet
mesmas.
prévia dos textos) e trabalhos em grupo.
Google Meet

ambas. não sei ainda

fichamentos, participação, trabalhos

Google Meet

Não pensei sobre isso.

fichamentos, participação e trabalhos

Nome
FLAVIO FERREIRA DE
MIRANDA
GETULIO BORGES DA
SILVEIRA FILHO

franklin serrano

Ana Carolina da Cruz
Lima

Jaques Kerstenetzky
Iderley Colombini
Maria Tereza Leopardi
Mello

Disciplina a ser
lecionada (responder o
formulário novamente
no caso de duas ou
mais disciplinas)
Economia Política II
IEE230
Estatística Econômica
E Introdução A
Econometria IEE240
Experiências De
Desenvolvimento
Comparadas IEE474

Formação Econômica
Do Brasil IEE306
História Econômica
Geral I IEE114
História Econômica
Geral II IEE124
Instituições De Direito
IUF212

Assinale quais
plataformas pretende
utilizar

Especifique as formas de avaliação do
processo ensino-aprendizagem, como por
exemplo, estudos dirigidos, fichamentos,
Especifique em linhas gerais, se as aulas
participação - síncronas ou assíncronas serão síncronas ou assíncronas. No caso do em discussão virtual, questionários, provas
aluno não poder assistir às aulas síncronas, síncronas ou assíncronas, trabalhos
haverá acesso às aulas gravadas?
individuais ou em grupo, etc.

Google Meet

ambas.

fichamentos, participação e trabalhos

Google Classroom,
Google Meet

Aulas de ambos os tipos. Haverá acesso às
aulas gravadas.

Testes individuais síncronos e Trabalhos em
grupo.

Google Meet

sincronas. não havera acesso a aula gravada

provas assincronas

Google Classroom,
Google Meet

As atividades de verificação de aprendizagem
incluirão provas (individuais) realizadas de
forma síncrona no horário da disciplina,
complementadas por listas de exercícios que
terão datas de entrega programadas com
antecedência. As atividades terão pesos
específicos em cada disciplina ministrada.
provas assíncronas, prazo de 24 horas, a
aulas síncronas; aulas gravadas disponíveis por serem feitas preferencialmente no horário da
uma semana
aula
Aulas serão síncronas e gravadas, mas
A avaliação será composta por provas
disponíveis apenas até a aula seguinte.
síncronas.
participação em debates; trabalhos individuais
Síncronas. Sim, haverá acesso às gravações.
e em grupo; provas.
Prova e fichamentos. A disciplina é a base para
diversas áreas de especialização em
Meu plano é gravar a maior parte das aulas. Mas Administração, como Finanças e Marketing, e
não posso garantir que todas serão gravadas.
requer muito estudo.

Google Classroom,
Google Meet

Aulas síncronas (gravadas) e assíncronas.

As aulas serão ministradas de forma síncrona
pela plataforma Zoom. Uma vez que todos os
participantes, docente e discentes, formalizem a
autorização para divulgação de imagem e som,
as videoaulas serão disponibilizadas para
Google Classroom, Zoom consulta durante um prazo específico.
Google Classroom,
Google Meet
Google Meet
Google Classroom

Kelli Miranda

Introdução A
Economia:
Microeconomia IEE107
Introdução A
Economia:
Microeconomia IEE107

Eduardo Pontual Ribeiro

Introdução à Estatística Google Classroom,
Google Meet, Whatsapp
Econômica IEE231

VICTOR PROCHNIK

Modalidades de avaliação: provas síncronas,
trabalhos individuais e em grupo.

Aulas sincronas e, algumas poucas assíncronas. Participaçao, questionários, provas síncronas
Poderão acessar aulas gravadas no Classroom. trabalhos individuais.

Nome

Disciplina a ser
lecionada (responder o
formulário novamente Assinale quais
no caso de duas ou
plataformas pretende
mais disciplinas)
utilizar

Susan Schommer

Introdução à Estatística
Google Classroom
Econômica IEE231

Rodrigo Vergnhanini
João Felippe Cury
Marinho Mathias
EDSON PETERLI
GUIMARAES

João Luiz Pondé
Ronaldo Fiani

Principalmente síncronas e gravadas. Se
necessário assincrona.
As aulas serão realizadas de forma síncrona,
nos horários de oferecimento da disciplina, e
também serão gravadas e disponibilizadas aos
alunos pelo período de uma semana.

Introdução Às Ciências Google Classroom,
Google Meet
Sociais FCP119
Macroeconomia
Google Classroom
As aulas serão síncronas e gravadas
Externa
moodes
Macroeconomia
https://ecex.ie.ufrj.br/intra Sincrônicas que sao gravadas e ficam
net/login/index.php
disponibilizadas durante 5 dias
Externa
Metodologia Da Análise Google Classroom,
Google Meet
Econômica IEE473
Microeconomia
Google Meet
Contábeis PV

Marilia Bassetti

não me passaram o
código da turma
específica de Teoria
Microeconômica II
então não sei em qual
delas estou alocado
Técnica De Pesquisa
Em Economia IEE475

Joao Carlos Ferraz

Técnica De Pesquisa
Em Economia IEE475

Ronaldo Fiani

Teoria dos Jogos

Marcelo Resende de
Mendonça e Silva

Especifique as formas de avaliação do
processo ensino-aprendizagem, como por
exemplo, estudos dirigidos, fichamentos,
Especifique em linhas gerais, se as aulas
participação - síncronas ou assíncronas serão síncronas ou assíncronas. No caso do em discussão virtual, questionários, provas
aluno não poder assistir às aulas síncronas, síncronas ou assíncronas, trabalhos
haverá acesso às aulas gravadas?
individuais ou em grupo, etc.

Provas síncronas
Participação de debates em grupo durante
encontros síncronos; eventuais trabalhos;
prova final individual.
Avaliação síncrona e eventualmente trabalho
individual

listas de exercícios/questionários/trabalhos
individuais
A avalição será feita através de trabalhos
As aulas serão síncronas. As aulas não serão
individuais assíncronos (estudos dirigidos) e
gravadas.
algumas atividades síncronas.
Síncronas. Vou tentar disponibilizar as aulas em Exercícios para fazer em casa, listas de
uma pasta.
exercícios durante a aula, frequência.
Não, serão fornecidos arquivos em pdf com as
notas de aula e no horário das aulas com essas
notas em mãos (além de compartilhadas na tela)
os alunos poderão acompanhar e seguirei as
mesmas com explicações, comentários e tirarei
dúvidas ao longo das aulas

Google Classroom,
Google Meet
Google Classroom,
Google Meet
Síncronas. Sim, por tempo limitado.
AVA/UFRJ, Google
Classroom, Zoom, Google
Meet, Whatsapp
Por decidir com os alunos
Síncronas. Pretendo disponibilizar as aulas em
Google Meet
uma pasta.

Já havia questionado isso e a diretoria não
havia me respondido acerca do requisito de
provas (em um curso normal daria P1, P2 e
final). Aguardo esclarecimento de como se
deve proceder em disciplina obrigatória
Atividades assíncronas, trabalhos individuais.

Trabalhos individuais
Exercícios para casa, lista de exercícios em
aula, frequência.

Nome

Disciplina a ser
lecionada (responder o
formulário novamente Assinale quais
no caso de duas ou
plataformas pretende
mais disciplinas)
utilizar

João Felippe Cury
Marinho Mathias

Teoria Macroeconômica
Google Classroom
I IEE207

Maria Isabel Busato

Teoria Macroeconômica Google Classroom,
Google Meet, Whatsapp
II IEE211

HELDER QUEIROZ
PINTO JUNIOR

Italo Pedrosa
Maria Isabel Busato
Ana Cristina Reif

Rolando Gárciga Otero

Teoria Macroeconômica
Google Classroom, Zoom
II IEE211
AVA/UFRJ, Zoom,
Teoria Macroeconômica Google Meet, Microsoft
Stream
II IEE211
Teorias Da Dinâmica
Google Classroom,
Google Meet, Whatsapp
Capitalista IEE204
Teorias Da Dinâmica
Google Classroom, Zoom,
Google Meet
Capitalista IEE204

Tópicos em Métodos
Quantitativos I
(Otimização Dinâmica)

Google Meet

Especifique as formas de avaliação do
processo ensino-aprendizagem, como por
exemplo, estudos dirigidos, fichamentos,
Especifique em linhas gerais, se as aulas
participação - síncronas ou assíncronas serão síncronas ou assíncronas. No caso do em discussão virtual, questionários, provas
aluno não poder assistir às aulas síncronas, síncronas ou assíncronas, trabalhos
haverá acesso às aulas gravadas?
individuais ou em grupo, etc.
Provas síncronas e eventualmente trabalhos
As aulas serão síncronas e ficarão gravadas.
individuais
As aulas serão majoritariamente síncronas, sem
disponibilização das aulas gravadas. Haverá
Fichamentos, listas de exercícios e provas
algumas atividades assíncronas.
síncronas.

Síncrona. Não

Provas síncronas e questionários

Aulas síncronas e acesso às aulas gravadas por
tempo limitado.
Aulas majoritariamente síncronas, sem
disponibização de aulas gravadas.
Aulas síncronas (não gravadas) com aulas
assíncronas complementares.

Listas de exercício, participação, provas
assíncronas

Trabalho individual assíncrono e participação.

Síncronas (horário de aula) e assíncrona
(material base da síncrona e complementar
sendo disponibilizados). Sem vídeo-aula (à
princípio).

Toda semana teremos uma lista de atividades
complementares e a participação nas mesmas
será uma componente essencial da avaliação a
ser completada com apresentações/seminários
de trabalhos/artigos de pesquisa (nas duas
últimas semanas do curso), previamente
selecionados, em grupos ou individualmente,
que usem as ferramentas trabalhadas na
disciplina. Dependendo da dinâmica (digamos
que tenha pouca participação nas atividades
complementares, por exemplo) pode ser
necessária uma prova/avaliação escrita.

Fichamentos, provas síncronas

