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O programa de estudos é bem simples. 

 
Antes de tudo é necessário se apresentar no 

fórum de boas vindas e ler as instruções que lá 

aparecem. 

Entender a rotina de trabalho é mais 

importante que partir para o desenvolvimento 

do próprio trabalho. Dessa forma, instale o 

aplicativo Spider Project DESK200 em sua má-

quina lembrando que ele foi produzido para ser difundido, e disperso entre os profissionais que 

atuam em gestão de projetos. Essa versão, de apenas 200 atividades e não “Linhas”, suporta 

pequenos projetos de engenharia e projetos de médio porte de informática e da tecnologia da 

informação. 

A primeira aula deve ser assistida dentro do primeiro dia da unidade, o exercício corres-

pondente deve ser concluído e enviado dentro do segundo dia da unidade. Dando prossegui-

mento ao aprendizado segunda aula deve ser assistida dentro do terceiro dia da unidade, o seu 

exercício deve ser concluído e enviado dentro do quarto dia. 

A cada item ou tópico das aulas da unidade aparecem botões de direcionamento ao “Fó-

rum de Dúvidas” que deve ser utilizado para a inclusão de chamadas à tutoria online que reco-

lherá todas as dúvidas publicadas dentro do período previsto, até as 20h do quinto dia da uni-

dade, quando ocorre o encontro síncrono online de todos. 

Apenas as dúvidas publicadas, excludentes à temas da unidade, serão respondidas nesse 

período de 20h as 22h. Se não houver dúvidas apontadas até as 18h do quinto dia, a reunião 

online estará automaticamente cancelada por falta de objetivo. 

Ao final da reunião “online” se houver tempo ainda poderão ser dispensadas outras aten-

ções dentro dos temas da unidade e na extensão do seu conteúdo de forma exclusiva. 

http://www.ecthos.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=MqlyIm28Bj0
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O estudo de caso será liberado para leitura e entendimento desde o primeiro dia da uni-

dade, ficando o fórum desse tema liberado para a publicação de dúvidas sobre a forma de con-

duzir o trabalho também liberada para os tutores online responderem. 

O estudo de caso deve resultar na criação de um arquivo único e auto explicativo do 

Spider Project, que deve ser entregue até as 23h59min do sexto dia da unidade. 

Os tutores online desenvolverão um vídeo sonorizado com a avaliação do arquivo publi-

cado de forma individual até as 23h59min do primeiro dia da unidade seguinte. 

Após isso, será conduzido um debate técnico de gestão e uso da ferramenta sobre o(s) 

caso(s) que existirem. 

http://www.ecthos.com.br/

