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Devido às medidas de enfrentamento à pandemia de SARS-COV-2, a UFMG está operando no regime de
Ensino Remoto Emergencial (ERE). Neste sentido, por favor, sigam cuidadosamente as instruções abaixo.
1. Material didático
O material didático da disciplina ficará disponível pelo link: www.dcc.ufmg.br/~msalvim/qif
Lá vocês encontrarão o calendário de atividades, informações sobre o funcionamento da disciplina,
além de postagens de material didático e listas de exercícios.
2. Aulas síncronas e gravadas
As aulas terão início na quinta-feira, 20 de maio de 2021. Todas as atividades da disciplina
serão remotas, a saber:
a. Canal para acompanhar as aulas ao vivo: A plataforma para acesso às aulas síncronas
(ao vivo) será o Microsoft Teams, ferramenta adotada pela UFMG. Para tanto, estudantes
de todas as três turmas devem se inscrever na equipe da disciplina pelo seguinte link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af51314a8dc254d14b6af8a6f375adb19%40thread.t
acv2/conversations?groupId=6500fbd0-b18f-4ba0-83d6-d89a5f7d6791&tenantId=641261394352-4cd7-b1fb-2a971c6f69a6
Para ter acesso à plataforma MSTeams é recomendado criar sua conta com o seu email
"@ufmg.br" (parece que há algumas vantagens em se usar a conta da UFMG em vez de
sua conta “@dcc.ufmg.br”, mas não tenho certeza). Se você quiser assistir às aulas ao
vivo, certifique-se de se inscrever no Microsoft Teams a tempo para as aulas que se
iniciam no início do semestre.
Não é preciso baixar a ferramenta MSTeams para ter acesso às aulas síncronas em um
computador, e tanto o navegador Chrome quanto o Edge podem ser usados
(aparentemente ainda não há suporte para o Firefox). Entretanto, para quem for acessar a
partir de um dispositivo Android, baixar o aplicativo pode ser necessário.
As aulas serão transmitidas de forma online síncrona no mesmo dia e horário da disciplina,
para quem puder acompanhá-las.
b. Canal para assistir as aulas gravadas: A participação de cada estudante nas aulas
síncronas é absolutamente facultativa. Você pode optar por apenas assistir os vídeos
gravados após cada aula. Os vídeos serão disponibilizado na seguinte playlist do Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaZL0hVGCZkF7N5_RoC4vETrImPVj0jET
3. Entregas de listas exercícios e demais atividades
Atividades do curso serão entregues via Moodle da disciplina, com instruções que serão
disponibilizadas oportunamente.

