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Relato de experiências com o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) 

a) Quantas disciplinas você está ministrando através do REDE? Quais? 

São 4 disciplinas ministradas através do REDE, sendo 3 de graduação e 1 de pós-

graduação: 

CSEA4089 – FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

CSEM4038 – TERMODINÂMICA II 

CSEM4051 – REFRIGERAÇÃO 

PPGEA804 – TRATAMENTO E APROVEITAMENTO AGRÍCOLA DE 

ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

b) Qual o número total de alunos matriculados? Quantos alunos estão participando 

em cada uma das disciplinas? 

 Considerando as 4 disciplinas, o total de matriculados equivale a 

32 alunos. Até o momento, todos os estudantes estão acompanhando o 

conteúdo. Com relação às tarefas avaliativas propostas, apenas 1 estudante 

não enviou a tarefa avaliativa I dentro do prazo estabelecido. De acordo 

com o histórico de acesso no Moodle, todos os estudantes estão mantendo 

assiduidade de acesso às disciplinas, com intervalo máximo entre acessos 

de 5 dias (para alguns estudantes). A maior parte dos estudantes acessa o 

Moodle diariamente ou a cada 2 dias na semana. 

c) Quais ferramentas você está utilizando? 

Moodle, E-mail e Skype. 

 No Moodle estão sendo disponibilizados os seguintes materiais: 

 Slides com as aulas teóricas; 

 Apostilas, normas técnicas, listas de exercícios, vídeos e exercícios 

resolvidos; 

 Slides com apresentação gravada sobre o conteúdo de cada 

disciplina; 

 Vídeo-aulas (extensão mp4; gravadas com o Camtasia) sobre os 

principais itens abordados na disciplina, como resolução de 

questões específicas e síntese de conteúdo específico; 

 Tarefas avaliativas (individuais ou em grupo virtual) com regras e 

prazo de entrega; 
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 Mensagens e tópicos de debate. 

 O e-mail está sendo utilizado para divulgação de informações/mensagens. 

 O Skype está sendo utilizado individualmente com alunos para solução de 

dúvidas pontuais sobre o conteúdo. 

d) Faça um breve relato da sua experiência, incluindo os desafios e como eles estão 

sendo contornados (tamanho máximo da resposta: 1.000 caracteres). 

Todas as disciplinas que ministro via REDE tiveram de 2 a 3 tarefas avaliativas 

no período de atividades não-presenciais, sendo que apenas 1 estudante não enviou sua 

tarefa dentro do prazo. Todos os demais estudantes estão cumprindo as tarefas com êxito. 

No entanto, menos de 20% dos estudantes enviam e-mail/mensagem para solucionar 

dúvidas extras, como de questões extras, exemplos de livros, cálculos, deduções, etc. 

Nesse caso, sempre que possível, envio mensagens para que os estudantes participem e 

façam as atividades propostas. Sempre fico à disposição para quaisquer dúvidas que 

surgirem. Há boa interação através de vídeo-aulas, embora não se sabe se todos estudantes 

estão cumprindo a carga horária mínima de estudo semanal recomendada de cada 

disciplina. 


