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Introdução  

 
Em função das instruções da EPUSP para se manter o máximo possível de atividades 

acadêmicas no período de isolamento social, desde 31/março nossas aulas tem sido 
oferecidas na modalidade à distância, utilizando a plataforma e-Disciplinas e vídeo aulas 
(através do Google Meet). Até a presente data (04/maio) foram dadas as Experiências 5, 
6 e 7,  mas permanecem dúvidas que serão respondidas através da presente atualização 
das normas da disciplina para o período de quarentena.  
 
1. De acordo com o comunicado enviado via Fórum Geral do eDisciplinas em 

27/março, as atividades propostas no período de quarentena são as seguintes: 
   

1.1. Realizar “tarefa de casa” semanal, relacionada às experiências regulares do curso 

1.2. Estudar o conteúdo da experiência disponibilizada semanalmente (na 6ª feira 
anterior) no e-Disciplinas (Apostila Teórica  e  Guia Experimental). 

1.3. Simular no Multisim (ou outro simulador) os circuitos propostos na Experiência. 

1.4. Responder e entregar individualmente o relatório (“Guia Experimental”) através do 
e-Disciplinas.  

1.5. No horário regular das aulas de cada turma, os respectivos professores darão 
aula online (através do Google Meet), fornecerão explicações e responderão às 
dúvidas. 

1.6. Quem tiver problemas para instalar o MultiSim, pode usar outras ferramentas de 
simulação disponíveis livremente na Internet, como o LTSpice ou o PartSim (que 
roda online, no próprio navegador). 

1.7. Cada turma receberá instruções sobre horários das aulas online e outras 
questões especificas que serão enviadas pelos respectivos professores, através 
do Fórum da turma no e-Disciplinas. 

1.8. Novas instruções serão enviadas regularmente a medida que for necessário. 
 

 

2. Sobre as aulas online   

2.1. As aulas online não substituem as aulas presenciais.  Assim, todas as aulas 
oferecidas na versão online (a partir da Exp.5) serão dadas novamente na forma 
presencial, porém sem aula introdutória e sem testinho pré-lab, quando encerrar o 
isolamento social. 



PSI3212  LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS                                                                                                                 Pag. 2 

2.2. O objetivo das aulas online é praticar, através de simulações em Multisim (ou 
programa equivalente), os conteúdos teóricos por trás das experiências, 
facilitando a realização dos experimentos na bancada nas aulas presenciais 
quando encerrar o isolamento social.  

2.3. Este aprendizado prévio, adquirido com as simulações, será essencial no retorno 
à normalidade porque, muito provavelmente, as aulas presenciais serão feitas 
individualmente, com apenas 1 aluno por bancada. 

 
3. Sobre a presença nas aulas online 

3.1. Conforme FAQ da EPUSP, a Escola Politécnica suspendeu as atividades 
presenciais, mas os cursos continuam, com as devidas adaptações, através de 
atividades didáticas online. Nesse sentido o que a Escola espera é que os alunos 
assistam às aulas online.  

3.2. Exceção será feita para os casos onde comprovadamente, o acesso à internet for 
inexistente ou limitado, e/ou existirem problemas de infraestrutura doméstica  ou 
sócio/econômica  que justifiquem a não assistência às aulas. Os alunos que 
tiverem dificuldades de acesso à internet devem comunicar o fato ao professor 
responsável da turma e/ou coordenação da disciplina. 

 
4. Sobre os Relatórios e sua entrega   

4.1. Os Relatórios das Experiências são parte essencial das nossas aulas. Eles 
incluem a coleta de dados realizada pelo aluno e a análise dos resultados.  Assim, 
é através deles que o professor pode avaliar o aprendizado do aluno.  

4.2. As simulações pressupõem uma dedicação de até 5 horas aproximadamente nas 
primeiras experiências, mas estima-se que esse tempo diminuirá à medida que o 
aluno se familiarizar com o programa de simulação.   

4.3. Por outro lado, o aluno terá 1 semana para enviar os relatórios, sendo que esse 
prazo é flexível e automaticamente estendido pelo e-Disicplinas. Ou seja, os 
relatórios podem ser enviados após a “data limite” indicada para cada aula (os 
links de envio continuam habilitados). 

4.4. Na medida do possível, os Roteiros Experimentais estão sendo “enxugados”, para 
simplificar a leitura e entendimento das atividades, bem como diminuir o tempo 
necessário para elaborar os Relatórios.  

4.5. Os Relatórios podem ser entregues mesmo com alguns itens faltando ou 
incompletos.  Recomenda-se enviar o relatório mesmo que incompleto, pois tirar 
uma nota um pouco menor é melhor que não receber nenhuma avaliação.  

4.6. Como no caso das aulas online, exceção é feita apenas para aqueles sem acesso 
à internet ou tiverem problemas de infraestrutura doméstica ou sócio/econômica 
que justifique o não envio.  

4.7. Os Relatórios entregues serão corrigidos e avaliados e passarão a compor a nota 
final, junto com as Provas e Relatórios das Experiências presenciais que serão 
feitas quando acabar a quarentena. 

4.8. As avaliações dos Relatórios feitos com simulações serão computadas na forma 
de um Bônus a ser somado à média final das Provas e dos Relatórios presenciais. 
Esse Bônus será proporcional à média das notas dos Relatórios online, podendo 
alcançar um valor máximo de 1 ponto na média das provas e 1 ponto na média 
dos Relatórios dos experimentos presenciais.  
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4.9. Salientamos que não há motivo para que os alunos em condições de fazer os 
Relatórios e com acesso à Internet, não enviem esses relatórios, já que os 
roteiros estão sendo “enxugados”, a entrega tem prazo flexível e ainda, é 
oferecido um Bônus nas notas finais de Provas e Relatórios. Portanto, 
recomendamos fortemente assistirem às aula online e entregarem os relatórios de 
simulação.  

4.10. Os alunos que demonstrarem os problemas de acesso à internet (e somente 
estes), poderão fazer atividades equivalentes às simulações no fim da quarentena 
nos computadores da Poli,  para receberem o Bônus.  

 

 
5. Sobre o Projeto Extraclasse  

5.1. Conforme divulgado previamente via Fórum da Disciplina, os projetos extraclasse 
devem ser executados e serão avaliados.  

5.2. O monitor da disciplina e a equipe de apoio para desenvolvimento do Projeto 
continuam disponíveis via e-mail e Fórum especifico do Projeto. 

5.3. O Relatório 1 do projeto, que envolve apenas projeto e simulações em Multisim, 
não sofreu alterações e deve ser entregue até 18/maio.  Essa entrega também é 
flexível  e atrasos por motivos justificados  serão aceitos e devem ser tratados 
com o respectivo professor da Turma.  

5.4. O Relatório 2 do projeto, que envolve a compra de componentes, montagem e 
testes operacionais que requerem atividades presenciais, poderá ser modificado. 
Essas modificações ainda não foram definidas, mas serão comunicadas no 
momento oportuno.  

5.5. A Apresentação Final do projeto, também poderá sofrer alterações em função das 
incertezas  referentes ao Relatório 2  e às regras no período pós quarentena. 

 

 
6. Sobre a avaliação final  

6.1. A nota final na disciplina (NF) será calcula pela mesma soma ponderada das 
médias finais dos relatórios das experiências (RE),  projeto (PJ)  e  provas (MP), 
ou seja:  

NF = 0,3RE + 0,2PJ + 0,5MP 

6.2. A média dos relatórios será referente às experiências presenciais (feitas antes e 
após a quarentena) acrescida do Bônus pelas atividades online. Este Bônus pode 
ser de até 1 ponto. 

6.3. A média das provas será aquela obtida nas provas presenciais (feitas após a 
quarentena) acrescida do Bônus pelas atividades online. Este Bônus  também 
pode ser de até 1 ponto. 

6.4. As provas serão feitas após a quarentena, de forma presencial, em datas e 
condições que dependem da evolução da pandemia e das regras e condições 
apresentadas pela Diretoria da EPUSP.  

6.5. O cálculo da média do Projeto Extraclasse dependerá das mudanças no 
Relatório2 e na Apresentação Final, mas será informado oportunamente.  
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7. Sobre o retorno às atividades presenciais, após a quarentena  

 

7.1. Nada está definido neste momento (04/maio) 

7.2. Em São Paulo está prevista uma reavaliação do isolamento social a partir do 
10/maio, mas é possível inclusive, um endurecimento das regras de 
distanciamento social. Portanto, ainda não sabemos o que acontecerá no mês de 
maio nem quando a USP voltará a ter aulas presenciais.  

7.3. Independente da data exata, quando a USP voltar às atividades presenciais, 
muito provavelmente o esse retorno será gradual. Primeiro as atividades 
administrativas, técnicas e de pesquisa,  e mesmo isso, envolvendo o pessoal 
fora dos grupos de risco.   

7.4. Provavelmente as aulas presenciais serão as últimas a voltar e, mesmo assim, 
com restrições: número limitado de alunos por sala, alunos e professores usando 
máscaras, etc.  

7.5. Por isso, muito provavelmente, nossas Experiências não poderão  ser feitas em 
grupo, com os 3 alunos compartilhando  a mesma bancada.   
 

 

Assim que novas informações surgirem e/ou normas forem necessárias, os 

alunos serão informados via Fórum da disciplina e este documento será atualizado, 

 

Profs.  Marcelo N.P Carreño  e  Inés Pereyra 
              Coordenação de PSI-3212 


