1º. Semestre/2020
PROCESSO “RCC DIGITAL” (via formulário Google para os alunos de Sistemas de Informação, Redes de
Computadores e Sistemas para Internet)
✓ O que muda este semestre?
- Visando simplificar o processo da RCC, excepcionalmente, adotaremos cadernos compostos somente por
10 questões objetivas (de 1 a 10 valendo 1 ponto cada).
- Ao invés de termos Sala de Aula Presencial, teremos Sala de Aula Virtual (Google meet ou Hangout), na
qual o aluno receberá do professor do 1º. horário do dia, todas as orientações necessárias à realização da
RCC Digital;
- Os cadernos da RCC Digital dos cursos de TI serão elaborados no Google Forms, no qual o aluno
preencherá o “Nome” e “Registro Acadêmico (RA)” e, em seguida, será direcionado para identificação das
disciplinas que realiza neste semestre e, uma a uma, responder todas as questões apresentadas.
- Após ter respondido as questões de todas as disciplinas que cursa no semestre, deverá escolher a opção
“encerrar a prova”.
✓ Em que período o aluno deve fazer a RCC Digital?
- Aluno regular fará a RCC Digital, exatamente, na Sala de Aula Virtual do período que cursa;
- Aluno irregular fará a RCC Digital em qualquer uma das Salas de Aula Virtuais dos períodos que cursa;
OBS: Caso o número de questões respondidas não atinja as 10 questões previstas, será realizada uma
média a fim de ter a nota proporcional ao que respondeu.
✓ Qual a data e o horário da RCC Digital via formulário Google?
Dia 04/06/2020 às 19h00min.
OBS: Caso necessite de maior prazo, você terá até 16 horas após o início da RCC Digital para fazer a RCC
Digital.
No
1

Descrição do Processo
Na data e horário definidos pela instituição, entrar na Sala de Aula Virtual (Google meet ou Hangout) a
fim de receber, do professor do 1º horário, as orientações necessárias à realização da RCC Digital.
OBS: Utilizar em todo o processo, somente o e-mail institucional.

2

Acessar o Google Classroom, aba “Atividades” e ler, atentamente, as instruções para realização da RCC
Digital.

3

Acessar o formulário do Google para a realização da RCC Digital.

4

Realizar no 1º horário da aula a RCC Digital.
OBS: Caso necessite de maior prazo, você terá até 16 horas após o início da RCC Digital para fazer a RCC
Digital.

