
Pessoal, teremos algumas modificações no curso. Por partes: 
 
1. A primeira prova está adiada para a próxima segunda (5/10). O principal motivo é 
que estou demorando a colocar os vídeos na página do curso, e quero concluí-los com 
ao menos uma semana de antecedência em relação à data da prova. 
 
2. As provas serão no horário da aula - ou seja, síncronas. Recebi alguns pedidos para 
modificar isso e entendo que haja problemas, mas a alternativa de fazer uma prova 
assíncrona, como se fosse um trabalho a entregar, compromete bastante a avaliação 
neste tipo de curso. Na prática, tentaremos minimizar os problemas da seguinte forma: 
 
a. Haverá duas datas de segunda chamada, em datas a divulgar. Ou seja, teremos 
segunda e terceira chamadas. Isso vale para a P1 e a P2. 
 
b. As provas de segunda e terceira chamadas serão abertas a todos. Se você fizer mais 
de uma chamada para uma prova, ficará com a nota mais alta. 
 
c. A prova será um pouco mais curta que o normal. A ideia é que seja possível resolvê-
la em cerca de uma hora, ou pouco mais que isso, e você terá uma uma hora e quarenta. 
 
Os itens a e b buscam garantir oportunidade para quem não possa fazer a prova em um 
data específica. O item c busca acomodar problemas pontuais de conexão durante a 
prova. 
 
3. Na segunda parte do curso, não tentaremos mais fazer o esquema "revisão na 
segunda, atendimento online na quarta". Não funcionou na prática na primeira parte. 
Definiremos outro horário para o atendimento online (ou simplesmente deixaremos 
aberto) e a quarta-feira será mantida para encontros ao vivo adicionais, como fizemos na 
primeira parte do curso. 
 
Vou reorganizar em breve o calendário para incluir essas modificações. 
 
Obrigado pelas sugestões enviadas. Espero que os ajustes melhorem o curso para a 
segunda metade. 
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