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SUMÁRIO COMENTADO 

 

Professor(a), pensamos num 

sumário que lhe permita ir direto ao 

ponto de seu interesse. Bem, talvez 

você pense o seguinte: mas não é 

justamente esse o propósito de um 

sumário? Sim! Mas o que estamos 

propondo vai além disso, porque 

queremos interagir com você, uma vez 

que permitimos que sejam feitas 

observações suas a respeito de cada 

tópico, para que a sua lembrança do 

requerido seja, de fato, sua!  

 

Introdução - Desafios e 

impactos do ensino mediado por 

tecnologias: o que já superamos e o 

que desenhamos para o futuro | 9 

Esse capítulo apresenta um 

pouco dos desafios enfrentados no 

primeiro semestre de 2020/1 – desde 

o pensar as aulas mediadas por tecnologias até as adaptações necessárias para que 

essas aulas acontecessem. Professor(a), o que deseja pontuar sobre esse tópico? 

 

Capítulo 1 – O Plano de Ensino: princípio do planejamento | 15 

Capítulo destinado a apresentar o Plano de Ensino – no que consiste, como deve ser 

construído, quais são suas etapas e como deve se articular com o Cronograma de Aulas 

– que tem um espaço todo especial nesse capítulo - e o Plano de Aula. Professor(a), 

que tal uma anotação a respeito desse tópico? 

Sunflower Seeds, 2010. Ai Weiwei, artista chinês.  Fonte: arteref. Disponível 

em: https://arteref.com/arte-no-mundo/cem-milhoes-de-sementes-feitas-

em-porcelana/ 



 

 

 

Capítulo 2 - A sala: o Plano de Aula | 26 

Quer saber como construir seu Plano/Roteiro de Aula, professor(a)? Aqui é o lugar! 

Quer ver exemplos de como organizar a sua aula, o seu encontro? Esse capítulo mostra 

possibilidades de aula presencial, de aula mediada por tecnologia – modelo síncrono, 

modelo assíncrono... Aqui sua aula tem vez e voz! 

 

Capítulo 3 – Método, metodologia, 

estratégias e recursos | 53 

E se você, professor(a), quiser saber como 

lidar com as metodologias existentes para a 

sala de aula hoje? E se quiser saber como 

lidar com alguns recursos e algumas 

estratégias? É só correr para o Capítulo 3, no 

qual você encontrará a diferença entre esses 

nomes – o que é metodologia? O que é 

recurso? O que é estratégia? Como posso 

pensar uma aula com esses elementos? Eles se 

complementam? Quando uso um não posso 

usar o outro? Eu posso modificar uma 

metodologia já existente? A partir desse 

capítulo, você vai responder a essas e muitas 

outras perguntas! 

 

Capítulo 4 – Avaliação | 66 

Esse capítulo permite que você acesse o que 

regulamenta a avaliação em nossa instituição, bem como tire suas dúvidas sobre o que 

é possível fazer para avaliar o processo de 

aprendizagem e como é possível fazer. 

Professor(a), aqui você encontra um exemplo 

de avaliação adotado no primeiro semestre de 2020/1 por um professor da UNESC. 

O que você pensa sobre isso? 

Gaiola, 2016. Sonia Gomes, artista brasileira. Costura, amarrações, 
tecidos e rendas variadas sobre gaiola e arame e madeira, 185 × 29 

cm. Fonte: ArteVersa. Disponível em: 
https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=1471 



 

 

 

 

Capítulo 5 – Recuperação paralela | 82 

Como posso fazer a recuperação? O que é recuperação paralela? Devo fazer no mesmo 

estilo da avaliação de peso 10? Devo cobrar mais? Devo cobrar menos? O que devo 

fazer? Essas são algumas das questões que podem ser respondidas nesse capítulo, 

além dos aspectos regulatórios. 

 

Capítulo 6 – A ética no processo de ensino-aprendizagem na educação superior  

| 86 

Ao olhar para este Caderno Pedagógico, é importante ter clareza de aspectos 

relacionados às questões éticas. E, aqui no Capítulo 6, o que apresentamos a você, 

professor(a), é um olhar para essas questões no ensino superior. Tire suas dúvidas! 

The Crossing, 2018. Chiharu Shiota. Site specific installation: 175 books, white wool. 10 x 3 x 4 m (dimensions variable). Anna Schwartz Gallery, 

Stand A7, Melbourne Art Fair. Photography: Zan Wimberley. Fonte: http://annaschwartzgallery.com/artists/chiharu-shiota/ 
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INTRODUÇÃO 

DESAFIOS E IMPACTOS DO ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIAS: O QUE JÁ 

SUPERAMOS E O QUE DESENHAMOS PARA O FUTURO 

 

Desde 17/03/2020, a UNESC e inúmeras universidades do Brasil e do 

exterior tiveram suas atividades impactadas pelos efeitos da Covid-19. Num primeiro 

instante, o impacto de organizar e de manter as atividades letivas de modo remoto foi 

um dos principais desafios. Como transpor o ensino presencial de mais de 9.000 

estudantes da graduação para aulas mediadas por tecnologias? Do lugar de fala da 

Diretoria de Ensino de Graduação e da Assessoria Pedagógica Universitária 

acrescentava-se outra inquietação: como apoiar e desenvolver formação continuada 

com estratégias eficazes para absorver a demanda de 750 professores e professoras 

que se viam na iminente mudança de sua atuação docente? De que modo aproximar a 

tecnologia ao cotidiano do professor alterando o mindset de um pensamento analógico 

para um pensamento digital?  

Essas e outras questões nos mobilizaram ao desenvolvimento e à 

implementação de ações que consideramos fundamentais para o fechamento deste 

primeiro semestre com aulas mediadas por tecnologias e reprogramação do segundo, 

com novos passos e com o aprimoramento do já construído e experienciado. 

You are the Ocean. Özge Samanci & Gabriel Caniglia. São Paulo, 2018. Fonte: Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE.  Disponível em: 

https://file.org.br/file_sp_2018/ozge-samanci-gabriel-caniglia-3/?lang=pt 
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Considerávamos como inegáveis a importância do engajamento da comunidade e os 

investimentos em infraestrutura para atender às demandas em tão pouco tempo, mas 

também inegável que a qualidade das respostas estivesse diretamente relacionada à 

preexistente maturidade da comunidade (mindset) sobre o Ensino-Aprendizagem 

Mediado por Tecnologia – EAMT. Essa maturidade é fruto de resiliência e de tempo: 

não há força bruta que a “conquiste” ou recurso financeiro que a “compre”. 

É importante destacar que a UNESC tem constituída e implementada a 

Assessoria Pedagógica Universitária, um lócus de pesquisa e de assessoramento 

docente contínuo ao professor e ao desenvolvimento de novos produtos educacionais, 

dentre eles a criação de novos currículos e a reformulação dos já existentes. Formada 

por professores de diferentes áreas do conhecimento, a equipe, de natureza 

multidisciplinar, foi desafiada a desenvolver uma série de formações permanentes, 

documentos, manuais, roteiros, instrutivos, material multimídia, todos com foco em 

suportar as demandas apresentadas pelos docentes frente os novos desafios. A 

universidade também criou salas de apoio virtual tendo como lugar de hospedagem o 

Google Classroom, além do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA - Moodle e 

Learning Loop.  

De março até o momento desta escrita (agosto/2020), foram mais de 40 

documentos produzidos, compartilhados e explorados com o nosso coletivo de 

professores. Esses materiais instrutivos funcionaram como pílulas para estimular e 

orientar a práxis do professor, que teve e tem o desafio de construir e mediar o processo 

de ensino-aprendizagem por meio do auxílio da tecnologia. Ao longo dos meses de 

abril, maio, junho e julho foram realizadas formações continuadas, reuniões virtuais, 

partilha de experiências, aprimoramento dos processos, todos com o intuito de manter 

a excelência acadêmica, fortalecer o percurso formativo dos estudantes, criar e fortificar 

os vínculos, no processo de acompanhar de modo individual cada estudante, 

considerando seus limites, suas dificuldades e seus avanços.  

Nosso foco foi se ajustando e regulando ao longo das semanas. Percebemos 

que, por vezes, os desafios e as fragilidades apresentadas pelos professores e pelos 

estudantes não estavam necessariamente no formato remoto/on-line. Estavam na 

pouca ou na ausência de autonomia no processo formativo de cada estudante, na 
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fragilidade de domínio das competências básicas (saber pesquisar, analisar, avaliar 

etc.), ou seja, em questões que se apresentavam como desafios na presencialidade e 

se mostraram ainda mais visíveis e frágeis nas aulas mediadas por tecnologias. 

É urgente a necessidade de revisitarmos o currículo de nossos cursos neste 

período, com maior autonomia do professor e ampla socialização de experiências, de 

dificuldades, de “formas de engajar os estudantes através das diversas plataformas e 

aplicativos digitais, mas também da criatividade em chegar aos mais carentes com 

roteiros ativos e criativos impressos, sonoros e audiovisuais adequados para cada 

necessidade” (MORAN, 2020, p. 1).  

Para o próximo semestre, novas ações e novos movimentos nos convocam. 

Um novo modo de se relacionar e de conviver permeia nossa realidade, e, com ele, 

novos desenhos do processo de ensinar e de aprender se configuram em nossa 

universidade, com a qualidade e a excelência de uma instituição com 52 anos de 

história no município de Criciúma e região. Os desafios vividos no primeiro semestre, 

em decorrência da pandemia, tornaram-se oportunidades de redesenho dos processos 

formativos e pedagógicos. Isso significa dizer que os olhares voltados para o segundo 

semestre consideram a experiência de 2020/1 e prospectam um 2º semestre letivo com 

atenção aos aspectos pedagógicos, de infraestrutura e de segurança ainda mais 

comprometidos com a missão e a visão da UNESC. 

Perspectives, 2014-15. Chiharu Shiota. Instalação. Fonte: National Museum os Asian Art. Disponível em: 

https://asia.si.edu/exhibition/perspectives-chiharu-shiota/ 
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É importante destacar que todas as decisões tomadas estão pautadas no 

respeito ao compromisso que a instituição tem com os seus professores, os seus 

estudantes e os seus funcionários, considerando, também, o seu papel como 

universidade comunitária, a qual tem grande responsabilidade com a extensão e com 

a pesquisa, que contribuem para o desenvolvimento de nossa região.  

Importante, ainda, frisar que, após avaliação institucional, a qual é realizada 

semestralmente, alguns pontos da experiência vivida foram reforçados, o que permitiu 

realizar uma prospecção para 2020/2. Um dos pontos diz respeito à interação entre 

professor e estudante nas aulas. Isso posto, para o 2º semestre, considerando o 

protocolo de biossegurança e as condições sanitárias, com olhar atento ao que os 

órgãos governamentais colocam, a UNESC aguarda os acadêmicos para uma nova 

realidade de aprendizagem – uma virada de chave no processo educacional! Muito do 

que fora experenciado até agora subsidiou a instituição para saberes ressignificados. 

Sendo assim, os estudantes terão suas aulas teóricas em sistema de rodízio, com parte 

deles em casa e outra parte na sala de aula do campus – com transmissão ao vivo aos 

que estiverem on-line via Google Meet.  

A universidade atuará com 30% a 50% dos estudantes de modo presencial, 

salvaguardadas as condições sanitárias seguras e uma matriz de risco que nos permita 

planejar o retorno com toda a segurança para que a aprendizagem ocorra com 

qualidade e com respeito à vida, que é a premissa primeira e central de nossa 

instituição! Até lá, as aulas com os professores serão transmitidas ao vivo e haverá 

acesso aos diferentes recursos técnicos para qualificação permanente do processo 

formativo e educativo. Os professores que compõem o grupo de risco transmitirão as 

aulas de suas casas. Haverá salas equipadas com áudio e vídeo – projetor, câmera, 

microfone para os professores – de forma tal que todos os acadêmicos acompanhem 

a aula com a atenção devida ao seu processo de formação de maneira adequada.  

Faz-se necessário reforçar para o nosso professor, colaborador e estudante 

que a UNESC está organizada com um protocolo de biossegurança que contempla um 

conjunto de estratégias para que as atividades possam ser desenvolvidas de modo 

amplamente seguro. E, do ponto de vista pedagógico, olhando para a Formação 

Continuada Docente, a instituição disponibilizará diferentes e diversas atividades 
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voltadas para metodologias, recursos e estratégias de ensino, além de discussões do 

próprio processo de ensino e aprendizagem, sem desconsiderar a pesquisa e a 

extensão, uma vez que caminhamos todos juntos para que a experiência formativa de 

nosso estudante seja efetiva, ativa, autônoma e promova a mudança necessária para 

o desenvolvimento de nossa região, porque a UNESC forma para transformar! 

Nossas ações estão imbuídas em auxiliar os professores para uma atuação 

pedagógica e estratégica que fortaleça o sucesso acadêmico do estudante. Os focos 

serão a empatia e novos formatos pedagógicos, e nossos desafios são: recepcionar e 

ambientar bem o estudante; promover seu engajamento na dinâmica acadêmica; 

estreitar vínculos; possibilitar a percepção de pertencimento; oferecer uma formação 

sólida, com conhecimento científico e humano; e proporcionar experiências de sucesso.  

Portanto, voltando ao ponto inicial deste texto, o que já superamos e o que 

podemos esperar do futuro, destacamos pelo menos três pontos que não nos permitem 

retornar completamente ao que éramos antes: 1º) experiência vivenciada por toda a 

comunidade, em especial discentes e docentes, no intenso uso da tecnologia como 

“meio” para o processo de ensino-aprendizagem, nunca perdendo o foco no humano; 

2º) as limitações do isolamento social forçam-nos a repensar nossas habilidades 

socioemocionais e sua importância em nossas vidas; aspectos outrora encobertos pela 

frenética corrida do dia a dia agora estão sob holofotes e o autoconhecimento recebe 

sua posição de destaque; incompletas serão as instituições de ensino que insistirem 

somente na formação técnica do profissional, relegando os aspectos comportamentais 

e deixando de oferecer oportunidades para a formação do indivíduo e do cidadão, 

ensino, pesquisa e extensão de fato indissociados; 3º) releitura do que é um campus 

universitário: o entendimento de que o campus se estende para além de um conjunto 

de salas de aula e laboratórios bem equipados ganha força à luz das muitas ações 

nascidas em nossa instituição com o objetivo de combater os negativos efeitos da 

pandemia; caracterizadas pela colaboração de diferentes áreas do conhecimento e 

pela ligação com os mais diversos atores da sociedade, essas ações explicitam o papel 

nexialista de nossa filosofia e tornam evidente que a principal função do campus é 

oferecer o adequado “meio líquido” de conexões que culminam numa grande oferta 

de oportunidades! 
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Portanto, este Caderno, na forma de orientações didático-pedagógicas, 

inclui-se em um processo mais amplo de reflexão sobre o momento vivido pela 

educação superior brasileira em tempos de Covid-19. Constituindo-se como um 

importante ponto de inflexão nesse processo de sistematização e de produção de 

conhecimentos, tem por objetivo 

orientar os processos educativos 

dos professores que atuam no 

ensino de graduação e tiveram 

sua práxis modificada com a 

mudança nos processos de 

ensinagem.  

Este documento diz 

respeito a um compêndio com 

elementos que contribuem para o 

fluxo organizacional do trabalho 

docente no que concerne ao processo didático-pedagógico de seu dia a dia no 

processo de ensino-aprendizagem; trata-se de um Caderno Pedagógico com tudo o 

que o professor precisa saber para desenhar o percurso formativo dos estudantes no 

que lhe cabe: Plano de Ensino, Cronograma de Aulas, Plano de Aula, Metodologias, 

Avaliação, Recuperação e muitos exemplos de como fazer cada um desses constructos.  

 

Profª. Dra. Luciane Bisognin Ceretta – Reitora da UNESC 

Profª Dra. Indianara Reynaud Toreti – Pró-Reitora Acadêmica da UNESC 

Prof. Me. Marcelo Feldhaus – Diretor de Ensino de Graduação da UNESC 

Profª Ma. Daniela Arns Silveira – Coordenadora da Assessoria Pedagógica 

Universitária  

  

Território Transitório, 2011. Helene Sacco. Pelotas/RS. Fonte: 

https://helenesacco.wordpress.com/ 
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CAPÍTULO 1  

O PLANO DE ENSINO: PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, 

 mas faz parte do processo da busca.” 

Paulo Freire 

 

Caros professores e caras 

professoras, embora o Plano de 

Ensino tenha essa denominação, ele é, 

de fato, uma versão primeira daquilo 

que virá a ser realidade no que diz 

respeito à formação acadêmica 

pretendida com seu componente 

curricular. Consiste no desenho 

didático-pedagógico do saber, do 

devir, minuciosamente pensado e 

registrado, com base em elementos 

que o constituem e indicam a direção 

do seu projeto de ensino e 

aprendizagem para determinado 

semestre letivo em determinada turma. 

E, para que se possa elaborar/construir 

adequadamente esse desenho, é essencial que sejam conhecidos, com clareza, os 

constitutivos do Plano. Assim sendo, apresentaremos, abaixo, como é possível 

organizar um Plano de Ensino claro e propositivo, bem como um Cronograma de 

Aulas, o qual, embora não seja exigência de postagem em nosso diário on-line, deve 

fazer parte de nosso planejamento e pode, sem prejuízo, ser postado no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, para que seja acompanhado pelos estudantes; pode ser 

atualizado sempre que necessário. 

 

Mini Paisagem I, 2013. Angélica Neumaier, Criciúma/SC. 15 x 15 cm.  

 Poliéster serigráfico (coletado na indústria serigráfica) e costura.  

Fonte: Acervo da artista 
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1.1 ORGANIZANDO O PLANO DE ENSINO 

 

Agora, vamos olhar para a construção de um Plano de Ensino, o qual 

delineia o processo de aprendizagem de nossos estudantes. É fundamental que 

tenhamos clareza do Plano para, a partir dele, desenharmos nossas ações ao longo 

do semestre. 

ATENÇÃO!  

É de suma importância, professor e professora, que saibamos o que queremos com o 

Plano de Ensino, ou seja, qual o objetivo do que pretendo ofertar com este Plano? Ele 

está claro para mim? Está claro para os estudantes? É possível perceber que os 

elementos que o constituem conversam entre si? É possível vislumbrar que o processo 

de aprendizagem – o qual surge a partir do planejamento de ensino – ocorre com base 

em competências a serem adquiridas com o que propomos? Sabemos o que queremos 

e onde queremos chegar? 

 

A seguir, os elementos que constituem o Plano de Ensino da UNESC: 

 

Objetivo geral: apresenta o grande objetivo que norteia a disciplina – deve ser 

apenas um objetivo; é importante pensar que os objetivos específicos devem estar 

submetidos a esse objetivo geral, que, por sua vez, também é uma ação mais 

abrangente, a qual será alcançada ao final do curso, inclusive, após alcance dos 

objetivos mais minuciosos, ou seja, os específicos. Uma boa forma de pensar o 

objetivo geral é tentar responder à pergunta: o que se pretende com esta disciplina? 

Ao responder, professor ou professora, você fará uso de um verbo no infinitivo; sua 

resposta constituirá o objetivo geral. Não é preciso que apareça a pergunta, apenas 

a resposta, que será o próprio objetivo. Vejamos alguns exemplos:  

 

O que pretendo com esta disciplina? 

Compreender o processo de recrutamento de pessoas numa empresa, corporação e 

afim. 
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O que pretendo com esta disciplina? 

Desenvolver um projeto arquitetônico em espaço urbano público. 

Objetivos específicos: apresentam os objetivos que, alinhados aos conteúdos de sua 

disciplina, contribuirão para que o seu grande objetivo (geral) seja atendido. Aqui, 

professor(a), você pode tentar completar uma questão a qual indicará os objetivos, 

uma vez que, nos específicos, existe uma relação com o alcance dos estudantes aos 

propósitos pretendidos. Então, é possível que pensemos da seguinte forma: o 

estudante deverá ser capaz de: (as informações a essa questão, que também serão 

construídas com verbos no infinitivo, apontarão os seus objetivos específicos – 

exemplos abaixo). Importante observar que os objetivos são em número superior a 

um, diferentemente do geral, e não podem ser construídos com o mesmo verbo do 

geral, pois a ideia de amplitude deste é diferente da especificidade dos específicos. 

Também vale atentar para a relação entre os objetivos e os conteúdos, para que não 

se coloque algo a ser alcançado que não se trabalhe conceitualmente. Vejamos 

alguns exemplos e sua relação com o objetivo geral: 

 

Objetivo geral: compreender o processo de recrutamento de pessoas numa empresa, 

corporação e afim. 

 

Objetivos específicos:  

a) conhecer o processo de recrutamento de pessoas em uma empresa; 

b) identificar as possibilidades e os tipos de recrutamento de pessoas; 

apropriar-se dos tipos mais comumente usados de recrutamento de pessoas. 

Compreender não é algo tão simples, por isso pode ser um objetivo geral; 

pensemos que, para alguém compreender algo, precisa, antes, conhecer esse algo, 

identificar, apropriar-se, entre outras ações, as quais representam os objetivos 

específicos. 

Assim são os objetivos gerais. 
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Conteúdo programado: apresenta, em forma de tópicos, os conteúdos que serão 

trabalhados ao longo do semestre, a fim de que aquele objetivo geral, definido 

anteriormente, possa ser atendido. Vale pensar na seguinte construção:  

TÓPICO – o conteúdo a ser tratado – geralmente, o título de uma grande unidade;  

SUBTÓPICO – os pequenos conteúdos que estão ligados ao tópico; como se esse 

tópico fosse desmembrado. 

 

Vejamos como poderia ser: 

Tópico: gêneros textuais acadêmicos 

Subtópicos: resenha; resumo; ensaio 

 

 

Atividades interdisciplinares: apresenta alguma proposição de atividade e/ou ação a 

ser executada em sua disciplina numa perspectiva interdisciplinar, ou seja, em que 

se perceba um processo de conexão entre a sua disciplina e a de outro/a colega; a 

ideia é o diálogo entre os conteúdos das disciplinas – não há necessidade de os dois 

professores (ou mais) realizarem uma aula juntos. É como se se deixasse, de forma 

clara e explícita, em que momento da atividade o estudante vai acionar outros 

conhecimentos (de outras disciplinas) para a execução de uma atividade em sua 

ATENÇÃO! 

Não fique com dúvidas, professor/professora! Procure a Assessoria 

Pedagógica Universitária para quaisquer questões didático-pedagógicas 

a serem sanadas. O processo ensino-aprendizagem é uma construção na 

qual muitas mãos podem ajudar. 

Perceba como os verbos selecionados para os objetivos específicos se relacionam com 

o objetivo geral e como, ao final do semestre, para alcançar o geral, é preciso 

realizar/alcançar os específicos. 

Por isso dizemos que a educação é um processo! Um conversa e interage com o 

outro! Não há um caminhar só! 
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disciplina. Trata-se, num primeiro momento, de pensar uma nova atitude, mais do 

que uma mudança de prática. Vejamos como seria uma atividade interdisciplinar: 

Disciplina de Produção e Interpretação de Texto – PIT. 

 

Conteúdo: gênero textual resenha. 

 

Atividade interdisciplinar:  

a) pesquisa de reportagem ou de artigo acerca dos abalos econômicos e sociais 

no Brasil por conta da pandemia de COVID-19; 

b) leitura do texto, com comentários curtos sobre o que chamou a sua atenção; 

c) participação em palestra com profissional do Direito sobre os direitos 

humanos em tempos de pandemia; 

d) atividade de análise de gráfico com descritivo de situação de casos de 

desemprego no Brasil no ano de 2020; 

e) participação em aula expositiva: resenha e seus propósitos; 

f) Produção de uma resenha acerca das relações entre a pandemia e a 

economia brasileira com vistas à situação dos empregos. 

 

Conhecimentos acionados: gêneros textuais – reportagem, artigo; matemática – 

análise de gráfico (leitura matemática); direitos humanos – área do Direito. 

 

Os conhecimentos são acionados pelos estudantes, uma vez que, ou já os tiveram 

em outro momento, ou os terão, agora, em momentos organizados pelo professor 

responsável por essa aula. Os professores dos acionamentos de outras disciplinas ou 

áreas podem ser convidados a estarem com a turma em algum momento ou, se for 

o caso, o professor dessa atividade propõe espaço para que os próprios estudantes 

discutam e retomem esses conhecimentos em sua aula, uma vez que eles são 

essenciais para que a produção final da resenha, nesse caso, aconteça. 
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Metodologia de ensino e aprendizagem: apresenta a metodologia a ser adotada nas 

aulas, de maneira a deixar claro para o estudante como serão conduzidas as 

semanas de aula, a fim de que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. 

Importante apontar quais recursos poderão ser utilizados, bem como a sua 

participação para a realização com esmero das proposições de atividades para/em 

aula, como acesso às leituras via Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

 

Critérios de avaliação: apresentam ao estudante como funciona o processo de 

avaliação da disciplina, considerando o objetivo geral a ser alcançado. É relevante 

deixar claros os critérios de avaliação, o valor de cada atividade avaliativa, bem 

como uma proposição de recuperação para cada avaliação realizada. Fundamental 

também é citar o que preconiza o Regimento Interno da UNESC, a fim de balizar as 

colocações. Sugere-se trabalhar com diferentes formas de avaliação, haja vista ser 

um processo, o qual precisa considerar, portanto, diferentes perspectivas do 

aprender. 

 

Vejamos como pode acontecer: 

 

Avaliação 1: produção de resenha – peso 10. 

Critérios de avaliação: a) questões para a produção: individual; fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5; cabeçalho e demais informações conforme 

normas da ABNT; norma culta da língua portuguesa; até 700 caracteres; com título; 

ATENÇÃO! 

Professor e professora, é de fundamental importância que se saiba diferenciar 

METODOLOGIA, RECURSO e ESTRATÉGIA, pois, embora se complementem, são 

questões distintas do processo; podem acontecer sem que sejam os três acionados 

ou utilizados. 

No Capítulo 3, essas questões serão tratadas em detalhes. 
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b) aspectos a serem observados: pontualidade da postagem; respeito às questões 

solicitadas; posicionamento crítico com argumentação plausível; autoria do texto. 

Recuperação paralela – peso 6: caso o estudante não atinja a média nessa avaliação 

(produção de resenha), a recuperação proposta será: leitura de artigo científico 

acerca da temática discutida para a resenha e produção de comentário do texto, com 

argumentação referenciada. 

Critérios da recuperação paralela: produção de comentário com argumentação 

referenciada (apontar 2 autores que discutem a temática); entre 150 a 200 

caracteres; respeito à norma culta da língua; documento com texto lido 

(disponibilizado pelo professor) e comentário abaixo, em espaçamento 1,5, fonte 

Times, sem título. 

 

Avaliação 2: prova individual – peso 10. 

Recuperação paralela – peso 6: outra prova, com construção diferente – 

possibilidade de mais questões discursivas. 

 

Avaliação 3: estudo de caso em grupos de 4 a 5 – peso 10. 

Recuperação paralela – peso 6: debate regrado, em que o professor promove 

perguntas aos estudantes e eles devem responder com base no que foi estudado, 

inclusive, nos estudos de caso. 

 

#ficaadica 

Em disciplinas com 18 encontros, pelo menos 3 desses encontros devem ser dedicados 

para avaliações, sem considerar as recuperações paralelas. 

ATENÇÃO! 

A recuperação paralela deve acontecer tão logo ocorra a avaliação e sejam 

disponibilizadas as notas aos estudantes, a fim de que a ideia de processo de 

aprendizagem seja efetivada. O capítulo 5 se destina a promover a discussão sobre 

a recuperação paralela. 



 

22 

 

Em disciplinas com 18 encontros, pelo menos 2 desses precisam ser destinados a eventos 

institucionais e de curso, como Semana de Ciência e Tecnologia e Semana Acadêmica, 

por exemplo. 

É necessária a reposição das aulas que não atingirem a carga horária mínima1 prevista 

nas semanas letivas. Essa informação já deve ser apresentada no Cronograma de Aulas. 

 

Bibliografia básica: 

Os critérios estabelecidos para bibliografia básica, nas diferentes modalidades, são: 

a) 3 títulos de livros por UC tombados e informatizados, sendo 1 exemplar para 

cada 9 vagas/anual, com acesso físico ou digital (e-book da Minha Biblioteca); 

b) 1 título de periódico, considerando que: esteja disponível em texto completo; 

esteja acessível entre as bases adquiridas pela instituição (UpToDate, RT-Online 

e Portal de Periódicos Capes); possua status de publicação corrente (atualizado); 

preferência a títulos que possuam avaliação por pares, Qualis (A ou B) ou fator 

de impacto; preferência por títulos que não possuam embargo. 

 

Bibliografia complementar: 

Os critérios estabelecidos para a bibliografia complementar, nas diferentes 

modalidades, são: 

a) 5 títulos por UC, com 2 exemplares tombados e informatizados, com acesso físico 

ou digital (e-book da Minha Biblioteca); 

b) 1 título de periódico, considerando que: esteja disponível em texto completo; 

esteja acessível entre as bases adquiridas pela instituição (UpToDate, RT-Online 

e Portal de Periódicos Capes); possua status de publicação corrente (atualizado); 

preferência a títulos que possuam avaliação por pares, Qualis (A ou B) ou fator 

de impacto; preferência por títulos que não possuam embargo. 

 

                                                 
1 Possibilidades de atividades para reposição de carga horária: a) palestra via Meet com postagem de 

comentário referenciado; b) estudo de caso em grupo – on-line – e postagem da resolução; c) aulas 
aos sábados, em acordo com a turma e a coordenação; d) aula em outro horário, em acordo com a 
turma e com a coordenação; e) aula no contraturno, em modelo de aula assíncrona – AMT; f) 
atividades institucionais, como participação na Semana de Ciência e Tecnologia – turma acompanhada 
pelo professor; g) outras possibilidades, respeitando as particularidades da área. 
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1.2 ORGANIZANDO O CRONOGRAMA DE AULAS 

 

“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não 

aprendo nem ensino.” 

Paulo Freire 

 

É chegada a hora de organizar o Cronograma de Aulas, de atividades, de 

avaliações, os quais passam a ganhar corpo após o desenho do Plano de Ensino e de 

seus constituintes, ou seja, posterior ao planejamento de seus objetivos, de seus 

conteúdos, de sua metodologia, de sua organização no que diz respeito ao processo 

de aprendizagem ao longo de um período letivo. Agora, professores, vocês olharão 

para o Plano de Ensino e, partir dele, construirão o Cronograma de suas aulas, 

atentando, inclusive, às referências que vocês elencaram, tanto as básicas quanto as 

complementares. 

 

Embora não exista, na UNESC, uma aba para postagem de Cronograma 

de Aulas, recomendamos, a título de organização e de planejamento, que seja feito 

um, para o qual sugerimos a seguinte organização: 

 

Identificação: aqui, apresentamos o curso, a disciplina e o professor ou professora 

responsável; mesmo que essas informações já estejam contidas em seu Plano, é 

importante que todo e qualquer documento ligado ao processo de ensino-

ATENÇÃO! 

Professor e professora, é importante observar como devemos lidar com as referências 

básicas e complementares em nosso Plano de Ensino, tanto por conta dos aspectos 

legais de sua organização, quanto para a construção do Cronograma de aulas. Assim 

sendo, na UNESC, a descrição das referências segue o que está posto na Política de 

desenvolvimento de coleções das Bibliotecas da UNESC – que está, também, nos 

anexos do Guia do Projeto Político de Curso – PPC – e nos Anexos deste Caderno. 

Acima, na organização do Plano de Ensino, o que fora apresentado teve como base 

a política citada aqui. 
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aprendizagem seja identificado, principalmente pelo responsável, por ora, por esse 

processo, ou seja, o(a) docente. Assim sendo, você deve apresentar: 

CURSO: 

DISCIPLINA: 

PROFESSOR/A: 

 

Vale a pena observarmos duas questões acerca dessa identificação: 1) cada 

disciplina deve ter a sua identificação; não é interessante usar uma única 

identificação e, depois, apenas ir inserindo as tabelas de disciplinas – é preciso ter 

cuidado e carinho com esse momento do processo; 2) é um sinal também de carinho, 

caro professor e cara professora, que seja retirado o A do PROFESSOR caso seja uma 

docente – mantém-se dessa forma como está apenas no documento em branco ou 

antes de se saber de quem se trata – é uma atenção relevante ao texto.  

 

Abaixo, apresentamos uma tabela que pode funcionar como o formato de 

organização do Cronograma de Aulas, pois contempla as informações mínimas 

necessárias para o período letivo. Segue: 

 

CRONOGRAMA DE AULAS 

CURSO: 

DISCIPLINA: 

PROFESSOR/A: 

Semana Data Atividade/Avaliação Local 

Modo: presencial/presencial 
com transmissão ao vivo/ 
mediada por tecnologia 

(remota) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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Semana: apresenta o número referente à semana letiva, ou seja, o semestre, na 

UNESC, será desenhado com 18 semanas de aulas, incluindo-se, nesse número, as 

realizações de aula, de avaliações e de recuperações, bem como as reposições de 

aula para cumprimento de carga horária (retornar ao final do item 2.1).  

Data: diz respeito à data de calendário mensal referente àquela determinada 

semana, ou seja, é importante organizar a sua aula/atividade respeitando o 

calendário, haja vista interrupções de feriados, de eventos – institucionais, de curso 

– e demais ações. 

Atividade/Avaliação: espaço destinado a descrever, de forma sucinta, uma vez que 

o Plano de aula o fará de maneira esmiuçada, o que será feito nesse dia: uma 

atividade, uma avaliação, uma recuperação, uma apresentação de trabalho, um 

fórum, participação em palestra e demais atividades. Importante ressaltar que este 

item será detalhado no Plano, mas, aqui, é interessante que haja a clareza mínima 

para se promover uma articulação entre o Plano de Ensino e o que foi desenhado 

nesse Plano, ou seja, o conteúdo apresentado no Plano de Ensino está garantido a 

atividade programada nesse ou em outro dia? Professor e professora, quando a 

prática do desenho do Plano de Ensino, do Cronograma de Aulas e do Plano de Aula 

for, de fato, parte de nossa rotina como professores do ensino superior, os processos 

de aprendizagem e o perfil do egresso do curso no qual estamos atuando 

acontecerão com a qualidade de nossa universidade. 

Local: diz respeito ao indicativo de local em que ocorrerá a aula, haja vista o fato de 

poder ser em sala de aula, em laboratório de informática, em laboratório da área 

da saúde, em sala de metodologias inovadoras ou em outro espaço que se entender 

ser possível. 

Modo: diz respeito ao modo como as aulas poderão acontecer, em se considerando 

o período vivido de pandemia. Significa dizer, caro/a professor/a, que a sua aula 

poderá ser presencial (todos em sala no campus), presencial com transmissão ao 

vivo (parte dos estudantes em sala no campus, parte dos estudantes em casa, via 

Meet), mediada por tecnologia (se assim for avaliado pelo professor e pela 

coordenação em razão da excepcionalidade deste ano). 
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CAPÍTULO 2 

A SALA: O PLANO DE AULA 

 

Caro/a professor/a, 

após pensada a execução do 

semestre por meio da 

estruturação do Plano de 

Ensino e do Cronograma de 

Aula, seguimos para o 

planejamento de cada parte 

do processo que compõe o 

componente curricular: a aula.  

 

 

 

 

O Plano de Aula, também denominado de Plano de Aula, deve ser 

elaborado posteriormente ao Plano de Ensino. Conforme Gil (2012, p. 39) “o que 

difere o plano de ensino do plano de aula é a especificidade com conteúdos 

pormenorizados e objetivos mais operacionais”, ou seja, trata-se de um plano 

individualizado da aula que será ministrada.  

Ao pensar sua aula, reflita quais objetivos de aprendizagem pretende alcançar 

junto a seus acadêmicos e como será a condução para tal. O Plano de Aula 

auxiliará nesse processo. 

O Plano de Aula tem como princípio ou fundamento organizar como, com quê e 

porquê cada aula será desenvolvida, sem perder de vista os objetivos de 

aprendizagem propostos. 

Postais para o futuro, 2016. Projeto dos estagiários de licenciatura em Artes 

Visuais da UFRGS. Fonte: ArteVersa. Disponível em:  

https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=2628 



 

27 

 

Professor(a), seguindo o que sugere Libâneo (1993), ao elaborar seu Plano 

de Aula procure sistematizar todos os conhecimentos, atividades e procedimentos que 

se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar 

como objetivos junto aos seus acadêmicos, ou seja, estruture uma sequência didática 

para propiciar a aprendizagem tanto em aulas teóricas como teórico-práticas.  

 

O Plano de Aula pode ser muito útil na condução de todo o processo do 

componente curricular: propicia maior organização do conteúdo e das tarefas, 

aumenta a produtividade, possibilita maior clareza entre os objetivos, o tempo e todas 

as peculiaridades da aula.  

 

O Plano de Aula sugerido pela UNESC contempla as seguintes etapas: a) 

identificação; b) conteúdo; c) mensagem ao acadêmico; d) objetivos de aprendizagem; 

e) metodologia e os recursos utilizados; f) descrição das atividades com a dosimetria 

do tempo; g) forma de avaliação; h) referências bibliográficas.  

a) identificação: refere-se a informações gerais relacionadas à disciplina; 

b) conteúdos: devem ser pensados a partir dos objetivos de aprendizagem 

que se deseja que o acadêmico alcance. Os conteúdos devem ser atuais, 

coerentes com o contexto social, político, econômico e cultural e com 

potencial para se relacionarem a fatos concretos da realidade que 

colaborem com o processo formativo do perfil profissional esperado. 

Procure conhecer os recursos disponíveis na UNESC, estar sensível para o 

conhecimento prévio dos acadêmicos, atentar para a relação entre teoria e prática e 

o potencial desta para promover o aprendizado, investigar possibilidades de incluir 

a interdisciplinaridade, aproveitar experiências prévias, pensar em como verificar a 

aprendizagem utilizando processos avaliativos coerentes com os objetivos de 

aprendizagem, conhecer os acadêmicos e suas características e, acima de tudo, 

refletir muito sobre a importância de ensinar o que está propondo. 

É importante também para o acadêmico que não estava presente e precisa 

compreender o que e como a aula foi desenvolvida, assim como para um 

professor que precisa substituir o responsável pela disciplina. 
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c) mensagem ao acadêmico/a: compreende uma mensagem motivadora 

que evidencie peculiaridades da disciplina e sua importância no processo 

formativo. 

d) objetivos de aprendizagem: para delinear os objetivos é importante ter 

clareza do que se pretende alcançar em termos de aprendizado para 

desenvolver o perfil de egresso desejado, logo, precisamos pensar em: 

qual capacidade terá o acadêmico após a conclusão da aula/disciplina? 

O conhecimento da Taxonomia de Bloom, estrutura de organização 

hierárquica de objetivos educacionais, pode facilitar a elaboração dos objetivos. São 

três domínios: cognitivo, psicomotor e afetivo. Os verbos devem, portanto, representar 

as ações esperadas: para o domínio cognitivo devemos pensar o que o acadêmico 

deve conhecer; para o domínio psicomotor, o que se espera que o acadêmico faça; e, 

para o domínio afetivo, quais atitudes e comportamentos espera-se que o acadêmico 

adote. 

 

Conhecimento: definir, escrever, selecionar, sublinhar, selecionar, relembrar, 

declarar, listar, reconhecer, reproduzir, nomear, rotular, medir; 

Compreensão: identificar, ilustrar, explicar, justificar, representar, julgar, selecionar, 

nomear, constatar, indicar, formular, classificar;  

Aplicação: predizer, escolher, encontrar, construir, selecionar, mostrar, computar, 

avaliar, demonstrar, usar, explicar, desempenhar; 

Análise: analisar, selecionar, justificar, identificar, separar, resolver, concluir, 

comparar, separar, diferenciar, contrastar, criticar;  

Síntese: combinar, arguir, selecionar, repetir, discutir, relacionar, sumarizar, 

organizar, generalizar, sintetizar, derivar, concluir;  

Avaliação: julgar, suportar, identificar, avaliar, defender, evitar, determinar, atacar, 

selecionar, reconhecer, criticar, escolher (FERRAZ, 2010). 

 

Os objetivos, quando bem elaborados, são orientados para o sujeito da ação, no caso, o 

acadêmico. São claros, precisos, relevantes, realizáveis, facilmente compreendidos e 

elucidam os resultados esperados. 
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e) metodologia e recursos utilizados: é essencial que a metodologia e os 

recursos escolhidos para o desenvolvimento da aula oportunizem 

situações de aprendizagem que proporcionem o alcance dos objetivos de 

aprendizagem elencados. No Capítulo 3, você será convidado a refletir 

sobre esse tema. 

f) descrição das atividades e dosimetria do tempo: compreendem as 

atividades que serão desenvolvidas, descritas de forma clara e objetiva. É 

preciso coerência entre a atividade proposta e o tempo disponível.  

 

 

g) forma de avaliação: é um momento que costuma ser delicado, não é 

mesmo, professor(a)? Por isso é importante que, ao pensar a avaliação, 

você faça a seguinte pergunta:  

 

h) referências bibliográficas: ao planejar a aula e durante seu 

desenvolvimento você utiliza várias bibliografias, que devem ser 

disponibilizadas aos acadêmicos no Plano de Aula.  

 

 

  

A dosimetria do tempo é muito importante durante todo o planejamento da aula, 

de modo que as atividades programadas ocorram em um determinado tempo 

conforme sua complexidade e características dos acadêmicos. Essa delimitação de 

tempo deve comportar mudanças inerentes ao desenvolvimento de uma aula que 

considera o protagonismo dos acadêmicos. 

Qual avaliação teria o potencial para mostrar se os objetivos de aprendizagem 

foram alcançados, ou seja, mostrar que o acadêmico realmente aprendeu e não 

apenas que memorizou conceitos básicos, por exemplo? 

Vale salientar que seguir uma sequência não significa inflexibilidade; o Plano de Aula 

pode e deve ser flexível e, portanto, modificado sempre que a sensibilidade do 

professor ou dos acadêmicos apontarem para essa necessidade, sem perder de vista 

o verdadeiro motivo de tudo, que é a aprendizagem. 
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É importante que você, professor(a), pense em acessibilidade e inclusão. Ao finalizar 

a explicação do Plano de Aula, verifique se todos os acadêmicos têm acesso às 

ferramentas e confirme se existem necessidades especiais para que a aprendizagem 

se efetive. Caso detecte alguma necessidade especial, entre em contato com a 

Diretoria de Ensino (ensino@unesc.net) ou Assessoria Pedagógica Universitária 

(assessoriapedagogica@unesc.net). 

 

Agora que já refletimos um pouco sobre as premissas de um bom Plano de 

Aula, vamos pensar em como realizá-lo nas diferentes realidades que temos hoje em 

nosso cotidiano, ou seja, em momentos de virtualidade, síncronos ou assíncronos, e 

momentos de presencialidade em aulas teóricas, práticas e teórico-práticas. Os 

momentos que envolverão presencialidade e virtualidade concomitantemente serão 

denominados de aula híbrida. 

 

2.1 A AULA MEDIADA POR TECNOLOGIA 

 

Nas Aulas Mediadas por Tecnologia (AMT), o encontro presencial é 

substituído por uma aula on-line, que ocorrerá com recursos tecnológicos. As AMTs 

poderão ser realizadas de forma síncrona ou assíncrona. As aulas deverão ser 

estruturadas seguindo o Plano de Aula, apresentado no item anterior.  

 

Para cada aula, você deverá estruturar um Plano de Aula. 

 

Professor(a), ao estruturar um Plano de Aula Mediada por Tecnologia, tanto 

de forma síncrona quanto assíncrona, sugerimos que você a organize em três 

momentos, assim denominados: acolhimento, desenvolvimento e conclusão:  

 

a) acolhimento: envolve as boas vindas e a explicação de como a aula se 

desenvolverá, com especial ênfase para o objetivo de aprendizagem que 

estamos almejando para esse momento do processo de ensino- 

mailto:ensino@unesc.net
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aprendizagem. Em seguida, o(a) professor(a) pode também introduzir o 

conteúdo.  

b) desenvolvimento: é o momento em que o(a) professor(a) apresenta o 

conteúdo e a forma como ele será trabalhado. Como material de apoio 

para o desenvolvimento do conteúdo da aula on-line, sugerimos: leitura 

e aprofundamento teórico em textos (capítulo de livros da Biblioteca 

Digital, e-books, artigos científicos), apresentações em PowerPoint, vídeos, 

podcasts, links, apresentação de PowerPoint em vídeo com narração, 

entre outras possibilidades em diferentes formatos. 

c) conclusão: consiste no resumo dos principais pontos da aula, revisão de 

exercício ou outra atividade realizada durante a aula, oportunizando a 

discussão entre os pares para relembrar o objetivo de aprendizagem que 

desejamos alcançar, além de apontar como ocorrerá a continuidade do 

conteúdo na próxima aula. 

 

Caro(a) professor(a), antes do início de sua aula, você deverá postar, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle), os materiais produzidos para a Aula 

Mediada por Tecnologia: 

a) Plano de Aula on-line (arquivo em Word ou PDF); 

b) Link para acesso ao Google Meet, no caso de aula síncrona; 

c) Materiais de apoio para o desenvolvimento (criar pasta, anexar arquivo, 

disponibilizar link); 

d) Atividade avaliativa, quando houver (arquivo postado em Word ou PDF, 

em que o acadêmico posta na pasta indicada pelo professor(a). 

 

Recomenda-se, também, que você disponibilize uma pasta na sala da disciplina, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle), para que os/as acadêmicos/as que não 

participaram da aula de forma síncrona possam postar as atividades que conferirão 

presença na aula. 

 



 

34 

 

É válido destacar, ainda, que as atividades realizadas durante a aula 

mediada por tecnologia ou fora dela não necessitam obrigatoriamente gerar notas; 

isso deve ficar claro no momento em que a referida atividade for solicitada. Essa é uma 

opção do(a) professor(a) e deve estar em coerência com o Plano de Ensino apresentado 

e discutido no primeiro dia de aula. 

 

2.1.1 Modelo síncrono 

 

O modelo de aula síncrono ocorre com a participação do professor/a e 

acadêmicos no mesmo ambiente, que pode ser presencial ou virtual; quando esse 

ambiente for virtual, a UNESC manterá o uso da ferramenta Google Meet. 

Considerando os momentos da aula mediada por tecnologia mencionados 

anteriormente, no modelo síncrono sugere-se que o acolhimento seja realizado por 

meio da leitura do Plano de Aula e apresentação da forma como a mesma será 

conduzida.  

O desenvolvimento pode ocorrer por meio da permanência do professor na 

sala virtual e no seu diálogo sobre o tema, ou por convite a um expert na área, 

aplicação de uma atividade em grupo ou individual, sugestão de leitura, realização de 

exercícios, estudo de casos, storytelling, sala de aula invertida etc. Procure maneiras de 

equilibrar a aula e abordar aprendizagens ativas, tais como aula invertida, 

metodologia ativa por resolução de problemas, mapas mentais, entre outros. Busque 

um disparador, uma problematização do assunto ao longo da aula e da metodologia 

escolhida para explorar os conceitos e proponha atividades que promovam discussões 

e reflexões.  

 

O desenvolvimento também pode ser híbrido, ou seja, você orienta os acadêmicos a 

desenvolverem uma atividade, ficando livres para realizá-la e posteriormente retornar 

ao Meet no horário acordado para seguir com a aula. 

 

Na conclusão, retome os principais tópicos do conteúdo, abra novamente 

para discussões, relembre os objetivos de aprendizagem, questione se foram 
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alcançados e faça uma “prévia” de como será a próxima aula. Explique como será 

realizado o registro da frequência e disponibilize uma atividade para os acadêmicos 

que não estavam presentes. Desse modo, eles terão a oportunidade de assistir à aula 

posteriormente e realizar a atividade que conferirá a frequência. Essa atividade deve 

constar no Plano de Aula postado no AVA. 

Na dosimetria do tempo, faça o balanceamento da carga horária de sua 

aula, deixando coerente a relação entre tempo e atividade. Exemplo: se a sua disciplina 

tem 4 créditos, proponha uma aula no Google Meet com duração máxima de 

1h30min. 

 

Sugerimos que a exposição do conteúdo ocorra com espaço para a interação dos 

acadêmicos. 

 

Estimado(a) professor(a), grave suas aulas no Meet e as 

disponibilize/compartilhe com os acadêmicos de sua turma. 

Sabemos que ocorrem especificidades. Há disciplinas em que os acadêmicos 

fazem a resolução de exercícios durante a aula, via Google Meet, e elucidam dúvidas 

com os professores - isso também pode ser realizado. Cada professor tem autonomia 

para adaptar os materiais sugeridos por nossa equipe e aperfeiçoá-los. 

Recomendamos apenas o cuidado na duração da aula gravada, pois arquivos muito 

extensos dificultam o acesso e a visualização assíncrona dos acadêmicos. 

 

Coloque-se à disposição para esclarecimento de dúvidas, para respostas a e-mails, 

chats, fóruns, entre outros. 

 

2.1.2 Modelo assíncrono  

 

Diferentemente das aulas mediadas por tecnologia no modelo síncrono, as 

aulas assíncronas são aquelas consideradas desconectadas do momento real e/ou 

atual. Ela oferece maior liberdade aos acadêmicos, porque permite que desenvolvam 

o aprendizado de acordo com o seu tempo, horário e local preferido.  
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Esse modelo de aula pode ser realizado nos casos em que o professor 

precisa estar presencialmente com uma parte da turma, sem a possibilidade de 

transmissão ao vivo, e os demais permanecem em casa, a exemplo das aulas em 

ambientes onde a transmissão ao vivo não é permitida (alguns laboratórios e cenários 

de prática profissional).  

 

 

O acolhimento, no caso das aulas assíncronas, pode ser realizado pela 

leitura do Plano de Aula pelo acadêmico ou por um vídeo de acolhimento, gravado 

por você e disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem. No desenvolvimento, 

considerando que o(a) professor(a) não estará presente, o(a) acadêmico(a) terá mais 

autonomia, percorrendo o caminho direcionado por você.  

 

Poste um vídeo, sugira uma leitura, proponha uma atividade para os acadêmicos. 

Caso você peça uma atividade, procure variar as solicitações: podcasts; fóruns; 

memes; gravações de vídeos, resposta a uma questão acerca da aula; fichamento 

simples de uma leitura; comentário a respeito do que aprendeu em aula; lista de 

exercícios, questionário, quiz, produção textual, mapas conceituais, jogos educativos, 

portfólios, estudos de caso, entre outras opções. 

 

Nas aulas assíncronas, a conclusão ocorre posteriormente à realização da 

atividade pelo acadêmico/a com a correção da atividade avaliativa e o envio dos 

feedbacks, individuais ou coletivos, em um prazo máximo de sete dias após o prazo 

estipulado para a conclusão dessas atividades. 

  

As aulas assíncronas também são sugeridas para reposição de carga horária de modo 

a completar os 18 encontros semestrais, quando necessário. 
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A seguir, ilustramos com uma sugestão: 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

 

Dados de identificação: curso; disciplina; professor e período 

 

Conteúdo: lavagem das mãos 

 

Mensagem: caro/cara acadêmico/a, vivenciamos uma pandemia e o simples ato de 

lavar as mãos tornou-se essencial para nossa saúde. Por isso, convidamos você para 

aprofundar seus conhecimentos sobre essa atitude tão necessária e importante nos dias 

atuais. 

Objetivo de aprendizagem: compreender a importância da lavagem das mãos e 

sensibilizar a comunidade em geral para a importância da lavagem das mãos 

periodicamente. 

Metodologia: ler textos; assistir a vídeos; resolver exercícios; criar podcast. 

Acolhimento

•Leitura do Plano de Aula.

•Vídeo introdutório do professor 
(opcional).

Desenvolvimento

• Asssistir a  vídeo sobre a 
importância da lavagem das 
mãos (duração máxima de 5 
minutos).

• Ler texto sobre o contexto 
histórico da relação entre a 
lavagem das mãos e a 
prevenção de doenças (04 a 06 
páginas).

• Resolver exercício de fixação -
quiz sobre lavagem das mãos -
no máximo 10 questões

• Criar podcast de sensibilização 
sobre a importância da lavagem 
das mãos (duração aproximada 
de 1 minuto). 

Conclusão

•Correção da atividade.

• Envio de feedbacks individual 
ou coletivo.
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2.2 A AULA PRESENCIAL 

 

Prezado(a) professor(a), considerando a nova realidade que nos foi imposta 

neste ano, nossas aulas presenciais também precisarão ser reinventadas. A 

universidade está investindo em tecnologia para que novos formatos de aula sejam 

possíveis. As salas de aula e os laboratórios serão equipados com sistema de som e de 

vídeo que permitirão a transmissão ao vivo das aulas que ocorrerem no campus, com 

sistema de rodízio quando necessário. 

 

O sistema de rodízio consiste na divisão das turmas em grupos menores de 

acadêmicos, de acordo com a capacidade da sala de aula/laboratório. 

  

  

 

PROFESSOR, DURANTE AS AULAS MEDIADAS POR TECNOLOGIA, TANTO NO 

MODELO SÍNCRONO, QUANTO NO ASSÍNCRONO, 

A SUA MOTIVAÇÃO É FUNDAMENTAL! 

 

• Envie um e-mail para os acadêmicos informando-os a respeito da postagem 

dos materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

• Incentive seus acadêmicos a manusearem os materiais postados;  

• Envie mensagens acolhedoras e de motivação. Estamos vivendo um tempo 

excepcional, mas o nosso comportamento deve ser caloroso, como 

habitualmente somos na UNESC; 

• Monitore o acadêmico que não está participando das atividades; ele/a pode 

estar precisando do seu apoio;  

• Mantenha contato frequente com o coordenador do curso, fornecendo a ele 

indicativos sobre o desempenho de suas turmas;  

• Se surgirem dúvidas, consulte o Assessor Pedagógico de sua área de 

conhecimento. 
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Caro(a) professor(a), converse com a coordenação do seu curso sobre sua 

necessidade de aulas presenciais. Utilize esses momentos de presencialidade para 

realizar atividades que a virtualidade nem sempre favorece, como, por exemplo: 

demonstrar materiais, técnicas e outros recursos, realizar dinâmica de interação 

(sempre respeitando o afastamento necessário) e outras atividades conforme a 

característica de sua disciplina.  

Assim, de acordo com a característica de cada disciplina e/ou fase, teremos 

diferentes formatos para as aulas: 

a) quando necessário, a turma será dividida em grupos, sendo que um 

grupo (conforme capacidade pandêmica do ambiente) estará na 

universidade em aula presencial e os demais estarão assistindo, em casa, 

com transmissão ao vivo e possibilidade de interação via Google Meet, 

ou, ainda, assistindo de forma assíncrona, conforme sua disponibilidade 

de tempo.  

b) com base na gestão das salas realizadas pela coordenação do curso, 

podemos ter a turma dividida em diferentes espaços, com o 

desenvolvimento da aula conforme especificidade da disciplina. Uma 

possibilidade é trabalhar o conteúdo com metodologias diferentes, em 

que o professor ou a professora media o processo de forma variada; 

nesse caso, os acadêmicos podem trabalhar de forma individual ou em 

grupos com devido distanciamento e o(a) professor(a) conduz as 

discussões e encaminha a atividade. 

 

Frisa-se que, em quaisquer dessas possibilidades, haverá gravação da aula, a qual 

será disponibilizada aos acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

Estimado(a) professor(a), fique atento(a) para as condições de participação dos 

acadêmicos que estão em casa assistindo à transmissão ao vivo, tais como escrever 

em local que a câmera consiga transmitir, fazer questionamentos e montar grupos 

(caso necessário) específicos para quem está em casa. Você pode também solicitar 

para um acadêmico gerenciar o chat e verbalizar caso alguém faça perguntas ou 

considerações, testar áudio e ficar atento à conexão, entre outros. 
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Dicas para você ficar bem no vídeo: 

 

Evite roupas brancas. Elas se confundem com a cor do quadro e não lhe destacarão 

no vídeo; 

Priorize eslaides com fundo escuro para que a câmera capture a melhor imagem. 

Eslaides com fundo escuro facilitarão a visualização dos acadêmicos que participarão 

da aula presencialmente; 

As luzes da sala deverão permanecer acesas; 

Interaja com a câmera; assim, ela se tornará uma grande amiga! 

Trate seu microfone de lapela com carinho, ele é sensível! Evite enrolar o fio e o 

manuseie com cuidado para que não ocorram quedas; 

 

Com esses cuidados, você receberá o Oscar de melhor aula!  
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 Infográfico para manuseio dos equipamentos de áudio e vídeo.  

Fonte: Assessoria Pedagógica Universitária 
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Caro(a) professor(a), é importante salientar que as sugestões repassadas neste 

Caderno são possibilidades de organização; caso você tenha interesse e domínio para 

desenvolver de outra forma sua aula, fique à vontade, desde que disponibilize o Plano 

de Aula para seus acadêmicos no Ambiente Virtual de Aprendizagem, e que esteja 

clara a dinâmica da aula e a comunicação com a turma. Lembremos de que o 

processo de inovação perpassa pela autonomia no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Utilizar tecnologias em sala de aula, em pleno século XXI, é quase tão 

essencial como respirar, visto que a tecnologia permeia nossas vidas e o processo de 

ensino-aprendizagem faz parte dela. Os jovens se adaptam muito facilmente aos 

recursos tecnológicos, que, quando utilizados como recursos pedagógicos, podem 

tornar mais significativo o aprendizado.  

Mas como selecionar ferramentas digitais com intencionalidade pedagógica 

e não apenas decorativas? Para que essa nossa necessidade vire uma realidade 

precisamos ter diálogos constantes e infraestrutura adequada. Compartilhar 

experiências é sempre muito interessante, por isso vamos apresentar aqui algumas 

práticas realizadas até então, com suas potencialidades e fragilidades na 

intencionalidade para que você, professor(a), também compartilhe conosco a sua 

vivência e possamos juntos trilhar novos e inovadores caminhos na transformação do 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Trocando figurinhas... 

 

PROFESSOR: THIAGO FRANCISCO 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

DISCIPLINA: GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

Conteúdo: TIPOS DE INOVAÇÃO 

 

Caro acadêmico!   

A inovação é um dos motores propulsores da sociedade do conhecimento, já que ela 

é resultante de boas práticas de gestão do conhecimento aplicadas à organização. Nos 

diversos referenciais bibliográficos que tratam do tema, percebe-se a relação da 

inovação com as boas práticas de gestão de pessoas, de processos e de tecnologias. 

 

Objetivos de aprendizagem: analisar os fatores intervenientes ao processo de inovação 

corporativa em organizações de diversos portes e segmentos 

 

Ao final da aula, o aluno será capaz de: 

• Distinguir os tipos de inovação e suas principais características; 

• Compreender as relações entre a gestão do conhecimento e a inovação; 

• Propor projetos de inovação a partir da estratégia do modelo de negócio. 

 

Atividades propostas: 

 

Acolhimento: das 19h às 20h 
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• Dinâmica de Check-in do Conteúdo- 10min; 

• Atividade de “ice breaker” - 10min; 

• Teorização introdutória do conteúdo – 15min; 

• Vídeo de apoio sobre o tema – 10min; 

• Atividade de consolidação conceitual – Brain Dump – 15min; 

 

Desenvolvimento teórico-metodológico: aprendizagem baseada em problemas: “O 

caso da House of Hot Dogs” - em grupos de 4 integrantes, em salas distintas do Google 

Meet – das 20h às 21h45min (com intervenção do professor a cada 10 minutos e com 

pausa para o intervalo, entre 20h40min e 20h55min). 

• Passo 1: leitura do problema e esclarecimento dos conceitos desconhecidos; 

• Passo 2: apresentação das possíveis soluções e escolha do problema central; 

• Passo 3: aplicação do diagrama da árvore de problemas – encontrando as 

relações de causa e efeito; 

• Passo 4: teorização complementar – instrumentos “ágeis” para a gestão do 

processo de inovação; 

• Passo 5: proposição de soluções: aplicação do “Canvas Proposta de Valor” – 

(com utilização do Jamboard); 

• Passo 6: apresentação das soluções por meio do Pitch – 5 min para cada grupo 

(antes da apresentação, o docente explica a metodologia adotada para o Pitch). 

 

Conclusão: das 21h45 às 22h35min 

• Kahoot! – consolidação dos conceitos centrais – 10 questões; 

• Mentiminter para feedback final: nuvem de palavras para consolidar os 

conceitos centrais do conteúdo; 

• Teorização final: conclusão das disciplinas e proposta de leitura complementar 

para o próximo encontro; 

• Chamada. 

 

Avaliação: 
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A avaliação ocorrerá mediante o resultado dos Passos 5 e 6 da atividade de 

Desenvolvimento. 

 

Referências: 

 

Depoimento do professor: “o período da pandemia, que ainda está em curso, nos 

proporcionou um conjunto de desafios bastante profundos que alterou 

significativamente o paradigma das aulas. Isso veio pra ficar. O ensino emergencial 

remoto é uma nova proposição de modalidade educacional que, aplicada ao ensino 

superior, proporciona o desenvolvimento de competências de alta complexidade nos 

estudantes. Em um futuro breve, identificaremos estudantes mais críticos, autônomos e 

flexíveis, carregando em sua formação capacidades bastante apuradas de adaptação 

em contextos complexos. Como docentes, resta-nos compreender profundamente este 

movimento e trabalhar com a hipótese de que a mediação em sala de aula vai 

depender de uma capacidade profunda de autoaprendizado.  

A percepção dos estudantes parece ter sido bastante positiva e o aproveitamento muito 

acima do esperado, já que o desempenho nas avaliações e no aproveitamento das 

competências dos estudantes foi bastante relevante. No segundo semestre, algumas 

adaptações são importantes, mas o aprendizado, até aqui, parece ser bastante 

significativo”. 

 

PROFESSOR: LUCIANO ANTUNES 

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

DISCIPLINA: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 

 

Conteúdo: ESTRUTURA DE REPETIÇÃO. LINGUAGEM C. COMANDO FOR. 

 

Caro acadêmico! 

As estruturas de repetição permitem que seja possível otimizar o código-fonte de uma 

aplicação, possibilitando ainda a redução da quantidade de linhas de código. Dessa 

forma, você irá perceber que comandos que são utilizados diversas vezes podem ser 
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inseridos uma única vez dentro de uma estrutura de repetição. Durante esse período, 

você conhecerá a estrutura de repetição for da linguagem C. Bom estudo. 

 

Objetivos de aprendizagem: empregar estruturas de repetição na resolução de 

problemas que envolvam uma solução algorítmica.  

 

Ao final da aula, o aluno será capaz de: 

• Conhecer o funcionamento de uma estrutura de repetição;  

• Aplicar o comando for na solução de algoritmos; 

• Implementar soluções algorítmicas utilizando a estrutura de repetição “for” na 

linguagem C. 

 

 

Atividades propostas: 

• Discussão inicial acerca de estruturas de repetição; 

• Proposição de exercícios para o desenvolvimento dos acadêmicos com 

mediação do docente;  

• Correção e discussão dos exercícios propostos. 

 

Acolhimento: das 19h às 20h15min 

• Chamada; 

• Abordagem inicial sobre estruturas de repetição – Técnica Brain Dump – 15min; 

• Exposição do conteúdo teórico pelo professor – 30min; 

• Utilização da metodologia Peer Instruction para apropriação do conteúdo 

conceitual (utilização de 3 questões no aplicativo Socrative) – 30min. 

 

Desenvolvimento teórico-metodológico: das 20h15min às 22h, com pausa para o 

intervalo entre 20h45min e 21h. 

Aprendizagem baseada em problemas.  

• Resolução dos cinco algoritmos que envolvam diferentes estruturas de repetição 

com mediação constante do professor. 
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Conclusão: 

• Correção dos exercícios propostos realizado pelo docente com a participação 

dos acadêmicos. 

• Discussão da utilização das estruturas de repetição nos cinco algoritmos 

propostos. 

 

Avaliação: 

A avaliação dos acadêmicos nessa aula ocorre no momento em que o docente 

acompanha o desenvolvimento dos exercícios propostos. 

 

Depoimento do professor: 

No momento da acolhida, a utilização da técnica Brain dump permite que o professor apresente 

os conceitos a partir da vivência do acadêmico. O Peer Instruction permite a reflexão dos 

acadêmicos sobre a utilização das estruturas de repetição. O acompanhamento processual do 

aprendizado do aluno é contemplado com o a resolução dos exercícios com mediação do 

professor. 

 

PROFESSORA: THAÍS FERNANDES LUCIANO  

CURSOS: NUTRIÇÃO, ENFERMAGEM, FARMÁCIA, EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA: BIOQUÍMICA 

 

Período de estudo: 01 de abril de 2020 até 24 de junho de 2020. 

 

Conteúdo: fixação de rotas metabólicas 

 

Caro acadêmico! 

Para seu processo formativo, é importante você ter capacidade de entendimento sobre 

os conceitos fundamentais de bioquímica, o que propiciará habilidades necessárias 

para aplicá-los em problemas relacionados à sua formação profissional. Faremos isso 

por meio de atividades significativas, colaborativas e motivadoras. 
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      O seu envolvimento é essencial para o alcance dos objetivos. Conto com você! 

 

Objetivos de aprendizagem: ao final dessa aula, você será capaz de: 

• Compreender as funções das vias metabólicas e diferenciar os principais 

substratos, produtos, enzimas e hormônios envolvidos. 

 

Metodologia: iniciaremos com aula expositivo-dialogada e desenvolveremos ao longo 

do período de estudo um recurso, denominado mindmapping (ou mapa mental), para 

auxiliá-los ao longo do processo de aprendizagem e ajudá-los a memorizar os temas 

abordados. 

Com os mapas mentais, vamos estruturar os seus pensamentos de forma visual. A 

criação de um mapa mental é baseada na ideia de sintetizar um resumo visual de um 

conteúdo específico, elencando as informações mais importantes com o uso de 

palavras-chave, desenhos e ícones. As anotações são ligadas entre si com traços e 

setas, elementos que direcionam o olhar e também ajudam na construção do 

raciocínio. 

 

Materiais necessários: folhas de papel A4, lápis e lápis de cor. 

 

Tempo estimado: previsto para ser realizado em aproximadamente 100 minutos. 

Como a habilidade deve ser desenvolvida ao longo da semana, você observará que 

ela não será contemplada em sua totalidade nesse período e que as elaborações 

podem ter continuidade em outros momentos subsequentes. 
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PROFESSORA: MAINARA FIGUEIREDO CASCAES 

CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA 

 

Período de estudo: entre os dias 20/05/2020 e 26/05/2020. 

 

Conteúdo: Filo Nematoda. 

 

Caros(as) estudantes! 

Na aula de hoje, iniciaremos nossa discussão acerca dos vermes cilíndricos, 

representantes do Filo Nematoda. Então, separem os seus materiais de estudo, passe 

álcool em gel e nos encontremos pelo link meet.google.com/tho-nhco-omh, às 19h. 

Na pasta “Semana 08”, no Moodle, vocês encontrarão os materiais, as orientações e 

as atividades para esta semana.  



 

50 

 

Lembrem que a manutenção do diálogo é fundamental, então vocês podem 

me acionar via Moodle, e-mail ou em nosso grupo do WhatsApp. 

 

Vamos lá! 

 

Objetivos de aprendizagem:  

• reconhecer os representantes e as principais caraterísticas morfológicas e 

ecológicas do Filo Nematoda; 

• relacionar os ciclos de vida das espécies patógenas com as questões de saúde 

ambiental; 

Metodologia/recursos: aula expositivo-dialogada, leitura de textos, visualização de 

vídeos e elaboração de Jamboard. 

 

Atividades propostas 

 

 Ao longo da aula de hoje, nós iremos: 

 

Atividade 
Tempo 

disponibilizado 

Realizar a leitura de material disponibilizado no Moodle, pasta “Semana 08”. 05min 

Participar da aula síncrona, com a exposição das ideias centrais sobre o Filo, 

por meio do Google Meet, no dia 20/05, das 19h às 20h30 

(meet.google.com/tho-nhco-omh). 

1h30 

Assistir ao vídeo “Parasitas Assassinos Ascaridíase: tossindo lombrigas”, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wTbMCVLB0Yc. 
05min 

https://www.youtube.com/watch?v=wTbMCVLB0Yc
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Atividade 
Tempo 

disponibilizado 

Leitura parcial do Capítulo 18 do livro “Invertebrados” (BRUSCA, Richard 

C. Invertebrados. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018). Esse livro 

está disponível na Biblioteca Digital da UNESC. 

O tópico para leitura está disponível no link: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733458/assignm

ent/a783b14f23294ca685084c215af77298 

Para acessar você deve: 

1. Acessar o site da Biblioteca e fazer a busca pelo livro; 

2. Acessar com o seu login e senha; 

3. Com a página da biblioteca aberta e logada, clique no link acima para 

acesso ao tópico de leitura, intitulado “Nematoda: características gerais”. 

1h 

Elaboração de Jamboard. 40min 

 

Após a exposição dos conceitos gerais sobre o Filo Nematoda, assista ao 

documentário, faça a leitura indicada e sistematize seus conhecimentos na plataforma 

Jamboard. Essa atividade pode ser feita individualmente ou em duplas. 

Acesse a atividade pelo link: https://jamboard.google.com/d/1dkw-

tWoioVR9v7QgZlW27kpBe7HeGRFpG6Q7nIGOSXA/edit?usp=sharing. 

Salve sua página e poste na pasta “Atividade Semana 08” até o final do dia 

26/05/2020. 

Iniciaremos nossa aula no dia 27/05/2020 com a socialização dos mapas 

elaborados na Jamboard, a fim de retomar os conceitos gerais, sanar possíveis dúvidas 

e ampliar nossa aprendizagem sobre os ciclos de vida das espécies patógenas e as 

questões de saúde ambiental. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733458/assignment/a783b14f23294ca685084c215af77298
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733458/assignment/a783b14f23294ca685084c215af77298
https://jamboard.google.com/d/1dkw-tWoioVR9v7QgZlW27kpBe7HeGRFpG6Q7nIGOSXA/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1dkw-tWoioVR9v7QgZlW27kpBe7HeGRFpG6Q7nIGOSXA/edit?usp=sharing
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Exemplo: 

 

REFERÊNCIAS 

 

FERRAZ, Ana Paula do Carmo Marcheti; BELHOT, Renato Vairo. Taxonomia de 
Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição 
de objetivos instrucionais. Gestão & Produção, 2010, v.17, n.2, p.421-431. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf. Acesso em: 7 
maio 2020. 
 
GIL, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
 
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão escolar: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 
1993. 
 
SPUDEIT, Daniela. Elaboração do plano de ensino e do plano de aula. Rio de 
Janeiro, fevereiro/2014. Disponível em: 
http://www.unirio.br/cchs/eb/arquivos/licenciatura/ELABORACAO%20DO%20PLANO
%20DE%20ENSINO%20E%20DO%20PLANO%20DE%20AULA.pdf. Acesso em: 7 
maio 2020. 
 
TOBASE, Lucia; ALMEIDA, Denise Maria de; VAZ, Débora Rodrigues. Plano de aula: 
Fundamentos e Prática. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4505701/mod_resource/content/2/TEXTO%
20PLANO%20DE%20AULA.pdf. Acesso em: 7 maio 2020. 
 

 

  

https://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf
http://www.unirio.br/cchs/eb/arquivos/licenciatura/ELABORACAO%20DO%20PLANO%20DE%20ENSINO%20E%20DO%20PLANO%20DE%20AULA.pdf
http://www.unirio.br/cchs/eb/arquivos/licenciatura/ELABORACAO%20DO%20PLANO%20DE%20ENSINO%20E%20DO%20PLANO%20DE%20AULA.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4505701/mod_resource/content/2/TEXTO%20PLANO%20DE%20AULA.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4505701/mod_resource/content/2/TEXTO%20PLANO%20DE%20AULA.pdf
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CAPÍTULO 3  

MÉTODO, METODOLOGIA, ESTRATÉGIAS E RECURSOS  

 

Professor e 

professora, que tal, agora, 

pensarmos um pouco em como 

vamos desenhar a aula no que 

diz respeito aos métodos, à 

metodologia, às estratégias e aos 

recursos de que dispomos para 

esse desenho? Propomos uma 

reflexão acerca desses 

elementos, começando por 

entender a diferença existente 

entre eles. Sigamos com nossos 

estudos. 

 

3.1 MÉTODO E METODOLOGIA 

 

Metodologia é uma palavra composta por três vocábulos gregos: metà 

(“para além de”), odòs (“caminho”) e logos (“estudo”). O conceito se refere aos 

métodos de investigação que permitem obter certos objetivos numa ciência. Pode ser 

considerado também o estudo das bases filosóficas e epistemológicas do método.  

Nesse contexto, é importante distinguir o método (o procedimento para 

alcançar objetivos) e a metodologia (o estudo do método). Portanto, o método é uma 

organização racional de um caminho pedagógico, utilizado para chegar a um objetivo 

de ensino. Por exemplo, os três momentos pedagógicos de Delizoicov compõem um 

método: 

• Problematização; 

• Organização do conhecimento; 

• Aplicação do conhecimento. 

Metaesquema, 1950. Hélio Oticica. Pintura. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. 

Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra66398/metaesquema 
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3.2 AS METODOLOGIAS ATIVAS E EFETIVAS 

 

O advento das metodologias ativas despertou o repensar do modelo 

tradicional, visto que são novas formas de abordar o ensino-aprendizagem, em que o 

aluno é o principal agente de construção do conhecimento. Essas metodologias inovam 

o conceito de relação entre aluno e professor, buscando provocar mudanças nas 

práticas em sala de aula. 

 

3.2.1 Metodologias ativas x tradicionais 

 

As metodologias tradicionais surgiram no contexto da Revolução Industrial, 

quando se necessitava de muita mão de obra minimamente qualificada para poder 

operar as máquinas que estavam entrando no mercado. Essa herança se estende até 

o nosso sistema atual de ensino, que é muito focado na recepção do conteúdo de forma 

passiva, ao invés de um modelo focado em desenvolver habilidades, competências e 

autonomia das pessoas de aprenderem por conta própria. 

As metodologias ativas surgem, então, para mudar a perspectiva do ensinar 

(centrado na figura do professor) para a perspectiva do aprender (centrada na figura 

do aluno). Dessa forma, o professor se torna um grande mentor do aprendizado e não 

o único detentor do conhecimento. As principais características das metodologias ativas 

de aprendizagem são a participação ativa dos alunos no contexto de sua 

aprendizagem, a percepção do papel do professor como facilitador efetivo e mediador 

do conhecimento e o conteúdo em linguagem mais próxima dos alunos. 

 

3.3 POSSIBILIDADES AO LONGO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

As principais metodologias ativas de aprendizagem que são utilizadas em 

todo mundo compreendem: 

• Gamificação; 

• Sala de aula invertida; 
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• Aprendizado Baseado em Projetos (Project Based Learning); 

• Aprendizado Baseado em Jogos (Game Based Learning); 

• Aprendizado Baseado em Problemas (PBL – Problem Based Learning); 

• Aprendizado em Pares ou Times (TBL – Team Based Learning); 

• Design Thinking; 

• Estudo de caso; 

• Gallery Wlak. 

 

3.3.1 Quais os benefícios das metodologias ativas? 

 

A transformação no ensino-aprendizagem possibilita ao aluno um jeito 

diferente de pensar e desenvolver mais autonomia. Esse tipo de metodologia 

desenvolve diversas habilidades (soft skills) como: pensamento crítico, boa 

comunicação, colaboração, resolução de problemas e criatividade. Além disso, 

prepara melhor os alunos para o mercado de trabalho, tornando-os profissionais mais 

qualificados e valorizados. 

 

3.3.2 Metodologias tradicionais 

 

As metodologias tradicionais ainda são as mais adotadas e funcionam, 

entretanto, não tão bem como outrora. Têm feito cada vez menos sentido para os 

alunos desta geração, que já nasceram conectados e vivem uma realidade em que o 

incentivo é totalmente voltado ao dinamismo e ao desenvolvimento de habilidades (soft 

skills). 

 

3.3.3 Desafios das metodologias ativas de aprendizagem 

 

Algumas metodologias ativas ganharam muita popularidade nos últimos 

anos, mostrando a importância de se repensar o uso exclusivo de métodos tradicionais 

no ensino. Mesmo que não seja uma tarefa fácil, por receio de só funcionar na teoria 
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e de não saber como aplicá-las. Além disso, existem diversos problemas para aplicar 

as metodologias ativas. Os mais comuns são: 

1. Professores com pouco tempo disponível para planejar uma aula com 

uma metodologia ativa; 

2. Cronograma muito apertado para testar e aplicar essas metodologias; 

3. Cobrança de quem desconhece essas metodologias e seus benefícios; 

4. Professores que se mostram resistentes. 

 

3.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Quando se fala no uso de recursos tecnológicos, o educador tem uma série 

de opções. As ferramentas disponíveis são tantas e tão variadas que é fundamental 

tomar um tempo para pesquisar essas alternativas e avaliar não só a efetividade, mas 

a adequação aos objetivos e ao nível de desenvolvimento dos alunos. 

A tecnologia tem um papel cada vez mais relevante na sociedade. Ela tem 

sido aplicada às diferentes atividades rotineiras e, portanto, desempenhado uma 

função importante do ponto de vista pessoal e profissional. Por isso, não é possível 

pensar na formação de um cidadão crítico que não esteja preparado para lidar com 

essas ferramentas, que apresente domínio em relação ao seu uso e, principalmente, 

que saiba analisar criticamente suas aplicações e implicações. Cabe salientar que a 

tecnologia facilita a vida do educador. Ela permite automatizar algumas de suas 

tarefas, otimizando tanto o tempo usado na preparação das aulas quanto a própria 

ação didática. 

 

3.5 POSSIBILIDADES AO LONGO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A escolha do melhor recurso tecnológico para acompanhar o 

desenvolvimento discente implica em pensar a melhor estratégia para a aula, baseado 

em seu plano de aula. Em seguida, sugere-se alguns recursos que podem ser utilizados 

em aulas presenciais e/ou mediadas por tecnologia. 
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3.5.1 Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem 

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem são ambientes que auxiliam na 

montagem de cursos acessíveis livres ou acadêmicos pela Internet. Os AVA têm o 

objetivo de simular uma sala de aula e acompanhar os alunos na construção do 

conhecimento. 

 

 

MOODLE - o Moodle é um software livre de 

gestão de aprendizagem que permite o 

gerenciamento de atividades, conteúdos e 

interações. Possibilita encontros síncronos e 

assíncronos, além de ser o Ambiente Virtual 

de Ensino-Aprendizagem (AVA) oficial da 

UNESC. Possui uma infinidade de recursos, 

entre eles: página de textos, chat, fórum, 

livros, tarefas, glossário e questionários. 

 

3.5.2 Google for Education 

 

O Google for Education é uma plataforma educacional colaborativa que 

possibilita aos professores e estudantes extrapolarem a sua criatividade no uso da 

tecnologia em sala de aula. Trata-se de uma solução tecnológica desenvolvida para 

facilitar a vida de professores e alunos dentro e fora das salas de aula, a qualquer hora 

e a partir de qualquer dispositivo móvel conectado à Internet. 

Essa plataforma engloba diversas ferramentas educacionais, tanto para 

escolas como para universidades, com o objetivo de aperfeiçoar o ensino e engajar 

ainda mais os estudantes. 

A colaboração é o ponto-chave desses recursos, ou seja, torna possível que 

diversos estudantes possam efetivamente realizar o trabalho, produzindo textos, 

desenhos, tabelas, mapas e imagens ao mesmo tempo, mesmo que estejam em 

espaços físicos distintos. 
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A tecnologia do Google for Education possibilita aos educadores manter o 

aprendizado personalizado, garantindo melhor desempenho de suas turmas. Já os 

alunos se beneficiam com a facilidade da plataforma e ganham mais tempo para 

aprendizagem. Todos esses recursos são oferecidos gratuitamente para alunos, 

professores e funcionários da UNESC. O espaço de armazenamento é ilimitado, assim 

como os recursos e possibilidades dos aplicativos! 

 

 GSUITE - o GSuite é o serviço de aplicativos 

do Google for Education, que pode ser 

acessado, de forma gratuita, por alunos, 

professores e funcionários da UNESC, por 

meio do e-mail da universidade 

(@unesc.net). 

 GOOGLE CLASSROOM - o Google 

Classroom é uma sala de aula virtual que 

permite o gerenciamento de atividades, 

feedback e compartilhamento de conteúdo, 

links, áudios, vídeos e muito mais. Permite 

integração com todas as ferramentas do 

Google for Education. 

 GOOGLE MEET - com o Google Meet é 

possível agendar webconferências a partir de 

um compromisso no Google Agenda. Além 

disso, é possível compartilhar tela e gravar a 

webconferência para disponibilizar a quem 

não puder participar em tempo real. Se você 

quiser apenas gravar a aula pelo Meet (para 

envio posterior aos estudantes), basta criar o 

evento na agenda, incluir os slides e fazer a 

gravação alternando a sua imagem, os slides 

e a captura de tela. 
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GOOGLE AGENDA - Google Agenda é um 

serviço de agenda e calendário on-line.  

 

GOOGLE DRIVE - Google Drive é um serviço 

de armazenamento na nuvem. É possível 

armazenar fotos, projetos, desenhos, 

gravações, vídeos e textos de forma ilimitada. 

 

JAMBOARD - o Jamboard é um quadro 

interativo desenvolvido pelo Google como 

parte da família G Suite. Tem 

compatibilidade para colaboração on-line 

através de suporte multiplataforma. 

 

3.5.3 Design  

 

A criatividade e síntese podem ser estimuladas nos alunos. Recursos de 

design podem fazer com que os estudantes pensem fora da caixa e se expressem de 

maneiras diferentes. Vale a pena experimentar! 
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CANVA - o Canva é uma plataforma de 

design gráfico que permite aos usuários criar 

gráficos de mídia social, apresentações, 

pôsteres e outros conteúdos visuais. 

 MINDMEISTER – recurso para criação de 

mapas mentais que podem ser acessados 

diretamente do Google Drive. Os mapas 

podem ser elaborados individualmente ou de 

forma colaborativa. 

 

PADLET - Padlet é um recurso digital gratuito 

utilizado para elaboração colaborativa de 

murais e painéis virtuais, que podem ser 

organizados em colunas temáticas. Sua 

lógica lembra a de um mural de post-its. 

 

3.5.4 Vídeos 

 

Recursos audiovisuais podem ser essenciais no percurso formativo do aluno. 

Alguns sites reúnem importantes coletâneas de vídeos que podem ser usados em sala 

de aula. Além disso, o professor ou a professora pode se aventurar como youtuber 

produzindo conteúdo e disponibilizando-o a seus alunos em seu próprio canal. 

 

 

YOUTUBE – plataforma de 

compartilhamento de vídeos. Através dessa 

ferramenta, é possível criar seu próprio canal 

usando o e-mail institucional @unesc.net, 

gravar suas aulas e disponibilizar para os 

estudantes por meio de um link não listado. 
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3.5.5 Podcast 

 

Na correria diária, os alunos podem aproveitar o tempo para estudar 

apenas ouvindo enquanto fazem outras atividades. Diferentemente de vídeos, que os 

alunos precisam dedicar um tempo para assistir, os podcasts podem ser ouvidos a 

qualquer momento diretamente do smartphone do estudante; além de possuir uma 

linguagem mais direta, os podcasts não necessitam de uma produção tão elaborada 

como nos vídeos. 

 

 

ANCHOR - Anchor é uma plataforma gratuita 

para criação de podcast. Ele contém 

ferramentas que permitem aos usuários 

gravar e editar áudio. 

 

3.5.6 Game 

 

O processo de gamificação em sala de aula ajuda a aumentar a motivação 

e engajamento dos estudantes em suas atividades, outrora tradicionais. Isso significa, 

por exemplo, ter maior presença e performance dos estudantes nas aulas. 

 

 

KAHOOT! - Kahoot! é uma plataforma de 

aprendizado baseada em jogos, usada como 

tecnologia educacional em instituições de 

ensino. Seus jogos de aprendizado, "Kahoots", 

são testes de múltipla escolha que permitem a 

geração de usuários e podem ser acessados 

por meio de um navegador da Web ou do 

aplicativo Kahoot!. 
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3.5.7 Microsoft 365 

 

O Office 365 oferece a suíte completa da Microsoft, com todos os softwares 

do pacote básico (Word, Excel, PowerPoint e One), o Outlook e dois adicionais apenas 

para instalação e uso em computadores Windows, o Access (banco de dados) e o 

Publisher (diagramação). O usuário pode utilizar os programas tanto localmente, 

através da instalação direta no computador, quanto na nuvem, pelo portal do Office 

Online. Essa suíte de programas é totalmente grátis para alunos, professores e 

funcionários da UNESC. 

 

 

MICROSOFT OFFICE ONLINE - para criar a 

conta gratuitamente e usufruir de todos os 

recursos do Office 365, basta que o 

professor, aluno e funcionário da UNESC 

acessem o link 

www.unesc.net/office365educacao e 

cadastrem-se. 

 

3.6 MÉTODO, ESTRATÉGIA E RECURSO: UMA APLICAÇÃO 

 

Método: Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL, da língua inglesa: Problem Based 

Learning) é uma metodologia ativa de ensino que está em ascensão no Brasil e no 

mundo, em diversos cursos de graduação, especialmente em Medicina. 

 

Esse método foi criado em 1969 na Universidade McMaster, no Canadá, e no mesmo 

ano foi implementado também na Universidade Maastricht, na Holanda. No Brasil, 

foi aplicado pela primeira vez nos anos 90, na Faculdade de Medicina de Marília 

(FAMEMA) e na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

http://www.unesc.net/office365educacao
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O que é o método: o PBL é focado na prática!  

 

Os alunos fazem muitas atividades extraclasse, pesquisam e se aprofundam em um 

problema abordado em sala de aula. A discussão do tema acontece nas sessões de 

tutorias, nas quais os estudantes são divididos em pequenos grupos, juntamente com 

um tutor (professor). Os problemas costumam ser apresentados no início da semana 

e, no final, o grupo apresenta a solução do caso abordado (pode ser replicado no 

espaço de uma aula, dependendo da complexidade do problema). Como a turma 

se divide em poucos alunos, a participação de cada um se torna muito importante 

para o grupo e a proximidade com o professor aumenta. Aqui, o professor não 

ensina de maneira tradicional, apenas se torna um facilitador, guiando os estudantes 

para a resolução do problema abordado. As tutorias acontecem em salas reservadas 

apenas para essas discussões. 

 

Estratégia: neste período em que nos encontramos, diversas estratégias para 

aplicação do PBL e outras metodologias precisam ser repensadas para os encontros 

mediados por tecnologia, totalmente presenciais ou híbridos. Para esse caso, em 

específico, três opções podem ser sugeridas: 

• Aula Mediada por Tecnologia: criação de pequenos grupos em sala de aula 

virtual no Google Meet. O professor entraria em cada sala com tempo 

determinado para participar das discussões; 

• Totalmente presencial: criação de pequenos grupos em sala de aula 

presencial (respeitando os protocolos de biossegurança). O professor 

circularia entre os grupos, com tempo determinado para participar das 

discussões; 

• Híbrido: criação de pequenos grupos em sala de aula presencial 

(respeitando os protocolos de biossegurança) e pequenos grupos em salas 

virtuais do Google Meet. O professor reservaria um tempo para estar nas 

discussões de cada grupo. 
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Etapas do PBL: após a escolha da melhor estratégia, os alunos estão prontos para 

começar! 

1- o problema é apresentado pelo professor; 

2- o problema é analisado e os alunos já começam a criar hipóteses de 

trabalho; 

3- os problemas são resumidos (curtos, com poucas informações) e os 

estudantes precisam buscar mais informações a respeito; 

4- começa a pesquisa individual de cada aluno para se aprofundar no tema; 

5- por último, o problema é discutido e apresentado ao professor e aos colegas. 

 

Recurso para apresentação e discussão: Jamboard (Google for Education) 

• Aula Mediada por Tecnologia: cada grupo de alunos usará o aplicativo 

Jamboard, do Google for Education. Os grupos apresentarão a solução de 

forma mais sintética, em pequenas caixas de texto, flechas e figuras, 

simulando o mapa mental construído para solução do problema; 

• Totalmente presencial: para evitar contato físico, com cartazes e canetões, os 

grupos presenciais usarão também o Jamboard como recurso. Do mesmo 

modo, os grupos apresentarão a solução de forma mais sintética, em 

pequenas caixas de texto, flechas e figuras, simulando o mapa mental 

construído pelo grupo para solução do problema; 

• Híbrido: tanto os grupos presenciais quanto os que estão nas salas virtuais 

usarão também o Jamboard como recurso. Do mesmo modo, os grupos 

apresentarão a solução de forma mais sintética, em pequenas caixas de 

texto, flechas e figuras, simulando o mapa mental construído para resolução 

do problema; 

 

Vantagens da aplicação do PBL:  

• Motiva os estudantes e estimula a criatividade; 

• Promove um conhecimento de diferentes áreas; 

• Dá ao aluno a possibilidade de vivenciar problemas reais; 
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• Estimula o aprendizado e o trabalho em equipe; 

• Estimula os alunos a procurarem de diferentes maneiras como resolver um 

mesmo problema. 

 

Desvantagens da aplicação do PBL: 

• Alunos com dificuldade de trabalhar em equipe; 

• Dificuldade de avaliar o aluno, individualmente, no grupo. 

 

Professor(a), pode ser que o PBL não seja o método mais adequado para o 

seu estilo, assim como o Jamboard pode estar longe de seus domínios, como recurso. 

Contudo, nada impede que você experimente empiricamente novos métodos, 

estratégias e recursos. Conte conosco se quiser se aprofundar em quaisquer métodos 

apresentados neste capítulo ou repensar suas estratégias e recursos em sala de aula, 

mediada por tecnologia, presencial ou híbrida. 
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CAPÍTULO 4  

AVALIAÇÃO  

 

Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia... 

 

O referencial teórico 

metodológico que trata da Avaliação 

Educacional é bastante complexo e difuso, 

pois considera um conjunto de 

experiências e teorias que emergem de 

uma série de contextos, com distintas 

características e paradigmas que se 

aplicam à compreensão dos movimentos 

pedagógicos, que por sua vez se aplicam 

como standarts do processo de ensino-

aprendizagem. Uma das principais 

críticas ao processo, expostas na literatura 

contemporânea a respeito do processo, 

gira em torno de uma espécie de 

“comoditização” da prática avaliativa, 

tornando-a sem significado e com pouca 

relação com um dos principais fatores que 

a direcionam, que são os objetivos de 

aprendizagem.  

A avaliação como conceito e 

prática aplicada às atividades 

educacionais evoluiu ao longo dos anos, passando de mecanismos aplicados a apenas 

mensuração de resultados, pautados em testes mentais, para atividades de mediação 

pedagógica de aprendizagem. Em todo esse movimento, emergem conjuntos teórico-

metodológicos que proporcionam à avaliação uma qualidade de instrumento 

Follow the Line, 2017 - Edition: 20. Chiharu Shiota. 2-colour 

lithograph, 80 cm x 60 cm. Collaborating printer: Sarah Dudley.  

Fonte: Keystone Editions. Disponível em: http://www.keystone-

editions.net/artistpages_eng/chiharushiota_eng.html 
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norteador de práticas curriculares que se segmentaram em dois paradigmas 

específicos, o formativo e o somativo, que serão explicitados mais adiante. 

É por meio da avaliação que se torna possível (re)conhecer as 

transformações proporcionadas por uma jornada curricular e (re)pensar as arquiteturas 

que proporcionam percursos formativos percorridos por estudantes e professores. Pela 

avaliação desenvolve-se a capacidade de a transformação pedagógica ser mediada 

na medida em que um projeto pedagógico constitui mecanismos legítimos e 

relacionados com seus objetivos de aprendizagem que tenham condições de dar 

respostas relacionadas aos resultados de aprendizagem dos estudantes. 

Com base nesses apontamentos iniciais, este texto tem o objetivo de discutir 

os paradigmas e as possibilidades da avaliação do ensino e da aprendizagem como 

recurso pedagógico neste tempo de excepcionalidade. Mais especificamente, ao tratar 

das oportunidades e dos desafios percebidos no contexto da Universidade do Extremo 

Sul Catarinense (UNESC), o texto apresenta um resgate de conceitos, de normas 

institucionais e se encerra com uma experiência prática, que pode ser 

aplicada/adaptada a todas às áreas do conhecimento.  

 

4.1 O QUE É AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Do ponto de vista conceitual, a discussão que trata do processo de avaliação 

do ensino e da aprendizagem possui diversas fronteiras que a literatura buscou explorar 

ao longo de todo o escopo da pesquisa relacionada ao tema. Em um cenário mais 

contemporâneo o que se percebe é uma articulação bastante considerável entre a 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem com os currículos, o que traz à 

superfície algumas perguntas. Entre elas, destacam-se as seguintes:  

 

Será que o corpo docente possui domínio da estrutura curricular de um curso?  
 
Será que há indicativos e indicadores claros do uso dos resultados do processo 
avaliativo para retroalimentar as atividades pedagógicas? 
 
Os objetivos de aprendizagem são claros e estão articulados com os instrumentos 
utilizados e aplicados na prática avaliativa? 
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Para compreender os fundamentos explícitos e implícitos nesses 

questionamentos, surgem importantes lacunas que podem ser preenchidas pelos 

Assessores Pedagógicos Universitários, cujas funções estão na interseção das atividades 

pedagógicas, das estratégias efetivas de ensino e, sobretudo, da avaliação. Ainda 

nesse sentido, vale ressaltar que, em um cenário mais atual, os estudos relacionados 

ao processo de avaliação do ensino e aprendizagem estão centrados nas relações que 

trazem para a discussão a importância da Assessoria Pedagógica no Ensino Superior. 

É, portanto, um lugar que deve ser ocupado por esses agentes, de modo que seja 

possível construir um paradigma institucional para a aplicação e para o 

desenvolvimento da avaliação. 

Ainda nessa linha de reflexão, diversos pesquisadores que se debruçaram 

sobre o tema têm se mantido numa posição aderente à concepção da avaliação como 

campo interdependente da Pedagogia Universitária na medida em que destacam 

resultados bastante relevantes no sentido de demonstrarem as contribuições da 

avaliação, de seus resultados e de sua prática, para o aprimoramento do percurso 

pedagógico docente. Isso permite a construção de um “Projeto”, que pode ser 

materializado em um currículo que servirá de referencial básico para a avaliação da 

qualidade e, sobretudo no caso do ensino superior brasileiro, da regulação. Ambos os 

aspectos proporcionam o desenvolvimento de novas capacidades institucionais que 

potencializam as oportunidades pedagógicas e de aprendizagem nas instituições. 

Para tanto, definir a avaliação requer a compreensão de que ela é um 

mecanismo institucional, pedagógico e multiparadigmático que requer um 

aprofundamento teórico, metodológico e político-institucional, com o objetivo de tornar 

a sala de aula um espaço conectado ao currículo cujos resultados vão proporcionar, 

além da formação acadêmica, a formação cidadã sistematizada, integrada com 

fenômenos sociais complexos e com diretrizes que estão descritas em um determinado 

currículo. Ela é um lugar pedagógico, com significados institucionais e sociais que 

impactam nas relações sociais da uma determinada instituição educacional, bem como 

nos fundamentos que constroem sua identidade. 
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Há um currículo estruturado, com objetivos de aprendizagem definidos e articulados 

entre os programas de ensino? 

 

Os objetivos de aprendizagem estão organizados em níveis de complexidade 

coerente com as capacidades que deverão ser desenvolvidas em uma determinada 

disciplina? 

 

As estratégias ou recursos de ensino permitem que os objetivos de aprendizagem 

sejam atingidos? 

 

Há instrumentos que permitem mensurar o desempenho do estudante em relação a 

cada objetivo de aprendizagem? 

 

Existe feedback? Os resultados da avaliação têm sido utilizados para direcionar 

novas estratégias pedagógicas? 

 

A avaliação tem um caráter global e contínuo? Ou é esporádica e pontual? 

 

Ao responder a esses questionamentos, torna-se possível angariar condições 

para aprimorar o processo pedagógico na medida em que é possível (re)conhecer as 

práticas e princípios pedagógicos que são defendidos por uma determinada instituição. 

Torna-se possível também criar um movimento crítico, processual e integrado, que 

pode proporcionar um engajamento sustentável de professores e estudantes em torno 

de um determinado currículo. À avaliação, portanto, cabe a responsabilidade de ser 

um instrumento de design de um currículo, proporcionando condições para estruturar 

fatores situacionais significativos e objetivos de aprendizagens relevantes, culminando 

em aspectos que materializam a eficiência (somativa) e a emancipação (formativa). 

Esses conceitos serão abordados com mais especificidades no item 4.3 deste texto. 
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4.2 O QUE A UNESC REGULAMENTA 

 

Assim como todas as instituições de Ensino Superior no Brasil, a UNESC 

regulamenta a prática da avaliação em seus documentos institucionais, mais 

especificamente no Regimento Geral, no Plano de Desenvolvimento Institucional e 

Resolução No. 11 de 2011, da Câmara de Ensino de Graduação. Todos esses 

documentos são essenciais para suportar os Projetos Pedagógicos na organização dos 

fundamentos e das práticas avaliativas, considerando, entre outros aspectos, as 

possibilidades de observar as especificidades de cada um dos currículos que se 

desenvolvem na UNESC. 

Considerando as diretrizes do Regimento Geral da Universidade, 

especificamente a partir do Art.87, identifica-se que a avaliação do processo de ensino-

aprendizagem é uma política institucional, que, portanto, deve integrar o Projeto 

Pedagógico Institucional. É um movimento processual que integra aspectos 

quantitativos e qualitativos, sendo que estes preponderam sobre os demais. Importante 

registrar dois pontos essenciais: 

• Para a UNESC, a avaliação é um movimento que exige 

corresponsabilidade dos agentes envolvidos, o que determina um 

compromisso integral de toda a rede pedagógica que está relacionada à 

execução do currículo. Isso demanda que todos conheçam o projeto 

institucional de avaliação, sobretudo na esfera do curso no qual ele está 

desenvolvido. Outro ponto significativo é que essa rede que se constrói 

em torno do projeto pedagógico precisa assumir os papéis que lhes 

cabem, para que a avaliação possa gerar resultados úteis que fomentem 

as competências previstas à formação do egresso e as redes que se 

estabelecem em torno do processo avaliativo e regulatório de um curso 

de graduação; 

• Outro ponto essencial é que a avaliação, tal como prevê o Regimento 

Geral, é um movimento predominantemente qualitativo e, portanto, deve 

observar os princípios da autonomia, da variedade de requisitos e do uso 
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dos resultados. De forma mais “coloquial”, portanto, a avaliação, nos 

documentos pétreos institucionais, não é um mecanismo indutor de 

reprovação, mas, sim, indutor de aprendizado. Isso exige do NDE um 

exercício de pensar a avaliação como um fundamento pedagógico e um 

exercício estratégico para o currículo, já que os resultados da avaliação 

podem demonstrar muito do reflexo das atividades de governança de um 

Projeto Pedagógico. 

Ainda na perspectiva do processo avaliativo, importa salientar que, tal como 

prevê o Instrumento de Avaliação para os Atos Regulatórios de Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento, propostos pelo INEP (2017), a avaliação e seus 

resultados podem se constituir como um dos principais indicadores de gestão que 

devem ser observados pela coordenação de curso. Em aderência ao Art. 88º do 

Regimento Geral, identifica-se que a avaliação, com seus procedimentos e resultados, 

é de responsabilidade do coordenador e do Colegiado, os quais, em conjunto com o 

NDE, devem propor metodologias, práticas, recurso e estratégicas que promovam a 

pratica avaliativa, bem como as recuperações de conteúdo, de forma processual e 

qualitativa, o que indica um viés formativo na avaliação preconizada pela UNESC.  

O Art. 89º ressalta esse fundamento na medida em que atribui as 

responsabilidades aos gestores de um Projeto Pedagógico, estabelecendo a estes a 

precípua capacidade para indicar metodologias próprias para o processo de avaliação, 

introduzindo como elemento norteador da eficácia do processo a “utilização dos 

indicadores” como forma de critério aplicado à “análise” e à “discussão” dos resultados 

da avaliação. Eis, portanto, a importância de se olhar para o processo avaliativo como 

um “ativo” do curso, utilizada para fomentar a prática pedagógica de maneira 

exponencial. Complementando, embora a LDB não exija qualquer percentual mínimo 

de frequência para os cursos presenciais, a avaliação na UNESC é integrada com a 

frequência de 75%, o que pode proporcionar insights importantes para novos métodos 

e técnicas utilizados para promover a avaliação do processo pedagógico. Nesse 

sentido, além de ser uma prática participativa, diversificada, estratégica e processual 

(Art. 89º e incisos), a avaliação do processo pedagógico na UNESC deve ser 

multifacetada, em aderência à qualidade polissêmica da avaliação. No Art. 90º, 
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indica-se a necessidade de, pelo menos, três avaliações aplicadas, cujos resultados 

devem ser entregues aos acadêmicos e discutidos em seus desdobramentos.  

O equilíbrio com a questão somativa é indicado a partir do Art. 91º, 

materializando até o 93º os desdobramentos operacionais aplicados ao processo 

avaliativo e os impactos regulatórios que são ocasionados pelas evidências de 

desempenho pedagógico dos estudantes. Desse modo, em uma apertada síntese, é 

possível identificar que, para a UNESC, a avaliação é um processo que deve 

proporcionar ao estudante oportunidades pedagógicas de aprendizado, 

multidiversificadas e aderentes ao currículo, permitindo que se extraiam indicadores que 

possam contribuir com o desenvolvimento de um determinado currículo. 

 

4.3 AVALIAÇÃO FORMATIVA E AVALIAÇÃO SOMATIVA 

 

Na perspectiva de aprofundar as questões relacionadas à avaliação e 

considerando suas perspectivas teórico-metodológicas, vale ressaltar que, na UNESC, 

a avaliação observa características específicas e relacionadas à sua identidade. 

Portanto, a avaliação é um compêndio de oportunidades pedagógicas de aprendizado, 

que devem ser organizadas em função do seu caráter mutiparadigmático e alinhadas 

às características de cada estrutura curricular, considerando o perfil do egresso. Por 

isso, ao se consolidar como política institucional, a avaliação também precisa estar 

articulada com a proposta pedagógica de cada curso, diretamente relacionada ao 

percurso metodológico previsto para o Projeto Pedagógico de um curso de graduação. 

Antes de compreender as perspectivas formativas e somativas do processo, 

é fundamental discutir as finalidades metodológicas do processo avaliativo, bem como 

suas interlocuções com as dinâmicas de aprendizagem que são requeridas a partir das 

políticas institucionais. Para isso, o instrumento de avaliação para os atos de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento (INEP, 2017) traduz com bastante 

propriedade as questões que versam sobre a metodologia, indicando os seguintes 

aspectos: 
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a metodologia, constante no PPC (e de acordo com as DCN, quando houver), 
atende ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao 
contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à 
autonomia do discente, coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam 
a ação discente em uma relação teoria-prática, e é claramente inovadora e 
embasada em recursos que proporcionam aprendizagens diferenciadas 
dentro da área (INEP, 2017, p. 12). 

 

Para além dos paradigmas formativos e somativos, a avaliação deve 

proporcionar suporte para o desenvolvimento das competências previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de um determinado curso, permitindo que seja possível 

estabelecer parâmetros para acompanhar a eficácia das estratégias pedagógicas e o 

acompanhamento das atividades curriculares. Destarte, além de uma questão 

operacional aplicada à verificação da aprendizagem, ela deve dialogar com todos os 

perfis de uma determinada comunidade acadêmica, de modo que seja acessível do 

ponto de vista metodológico. Isso demanda que a avaliação seja “adaptada” para os 

estudantes, proporcionando que, para além de aspetos específicos de seu perfil, seja 

possível extrair resultados que permitam contemplar as oportunidades exitosas de 

aprendizagem. A partir disso, a avaliação, seja ela formativa ou somativa, deve possuir 

o objetivo de amparar a relação entre a teoria e a prática, numa perspectiva de 

aprendizagem significativa e inovadora, permitindo amparo para que os membros do 

NDE constituam um portfólio de experiências exitosas em uma determinara área do 

conhecimento. 

Ainda no sentido de compreender as dinâmicas formativas e somativas da 

avaliação, resta compreendê-las na perspectiva do “conceito” de avaliação que é 

preconizado pelo INEP (2017), que influencia diretamente a concepção, a prática e os 

resultados da avaliação em um determinado curso de graduação. Vale considerar que: 

 

os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos 
processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso definida 
no PPC, permitindo o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma 
contínua e efetiva, e resultam em informações sistematizadas e 
disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza 
formativa, sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem 
em função das avaliações realizadas (INEP, 2017, p. 18) 
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Com base nesses aspectos, alguns elementos colaboram para auxiliar na 

compreensão da estrutura e das formas pelas quais a avaliação se desenvolve, o que 

subsidia o entendimento das melhores formas de fazê-la dentro dos paradigmas 

formativos e somativos. Dessa maneira, há que se destacar os seguintes pontos: 

• A avaliação requer procedimentos e acompanhamento: logo, é 

fundamental que, independente do paradigma, os resultados do processo 

sejam acompanhados com o objetivo de retroalimentar o processo 

pedagógico; 

• A avaliação demanda uma concepção: para além dos paradigmas, a 

concepção da avaliação demanda a construção de um “sistema” para 

isso, que não deva ser necessariamente tecnológico, mas que possua 

interações e conexões que impactem no processo pedagógico de 

determinado curso; 

• A avaliação deve proporcionar aprendizagem significativa e autônoma 

ao estudante: isso faz com que os objetivos da avaliação sejam 

relacionados à formação integral do sujeito, considerando sua 

perspectiva técnica e cidadã; 

• A avaliação deve produzir resultados úteis, que sejam aplicados à 

melhoria do processo pedagógico: o que demanda um ato de análise 

constante do NDE, para que os resultados possam servir de base para a 

avaliação do projeto pedagógico de determinado curso. 

Ao compreender esses aspectos, a avaliação ganha contornos sistêmicos e 

tem a condição de se tornar estratégica para os cursos e para a própria instituição, na 

medida em que guarda relações com o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). Além disso, a avaliação ganha a condição de se instituir como 

mecanismo de “co-construção”, desconstrução, (re)construção do processo de ensino-

aprendizagem, contribuindo para o estabelecimento de regras que permitam 

compreender “como” o estudante deve fazer para atuar em um determinado sistema e 

as maneiras pelas quais suas competências podem ser legitimadas.  

Assim, torna-se possível a construção de um sistema que proporciona as 

seguintes condições à avaliação: 



 

75 

 

• Estratégias, alternativas e oportunidades flexíveis, que promovam a 

aprendizagem autônoma, significativa e singular do estudante. O 

objetivo central não é a “regulação’, em que não se fala de “aprovação” 

ou de “reprovação”, mas sim de aprendizado e de adaptação. Os 

resultados proporcionam competências, tais como o pensamento crítico 

e a autonomia, que permitem a formação de um egresso cidadão. Fala-

se, aqui, dos mecanismos “formativos” da avaliação; 

• Instrumentos, métodos e técnicas que promovam a regulação da 

aprendizagem, de maneira que sejam estabelecidos parâmetros objetivos 

para classificar a aprendizagem em atributos que permitam ou restrinjam 

o avanço dos estudantes em torno de um percurso formativo. Por meio 

de representações aritméticas ou conceituais, é possível agrupar distintas 

classificações em um determinado grupo de estudantes. São os 

mecanismos “somativos” do processo avaliativo.  

 

#saibamais 
Como fazer uma avaliação formativa? 

https://www.youtube.com/watch?v=OwH8MSsM9XE 
 

Como fazer uma avaliação somativa? 
https://www.youtube.com/watch?v=tcLi0pRbHgg 

 

 

Vale ressaltar que, como política institucional, a avaliação precisa se 

construir em torno de um sistema equilibrado, com foco no currículo, que mescle 

oportunidades formativas e somativas que devem ser definidas pelo NDE, 

considerando as especificidades de cada currículo. Além disso, a recuperação é um 

outro atributo do processo avaliativo que precisa se relacionar com ambos os 

paradigmas (formativos e somativos), de maneira que seja possível construir um 

sistema com princípios, que proporcione uma avaliação global do processo de ensino-

aprendizagem. Emerge, então, a necessidade do feedback, que é uma prática essencial 

à eficácia do processo avaliativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=OwH8MSsM9XE
https://www.youtube.com/watch?v=tcLi0pRbHgg
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Considerando os movimentos propostos ao conceito de avaliação, a seguir 

há um exemplo que congrega o equilíbrio entre o somativo e o formativo em torno de 

objetivos de aprendizagem previstos em um determinado currículo. 

 

Uma adaptação do Self and Peer Assessment para disciplinas de Física 1, Física 2 e 

Mecânica Geral 

MSc. Leandro Neckel 

Professor de Física dos cursos de Engenharia da UNESC 

Criador e apresentador do programa de divulgação científica Ciência de Boteco 

(www.youtube.com/cienciadeboteco) 

 

Durante a pandemia, além dos desafios de aquisição de habilidades com os meios 

digitais por meio dos professores, um dos grandes vilões foi a aplicação de avaliação 

para as turmas em aulas mediadas por recursos digitais. Além dos riscos de cópia, 

plágio etc., também existiram muitas situações nas quais os alunos, seja por não 

possuírem dispositivos tecnológicos adequados ou por não terem uma conexão de 

internet confiável disponível, não poderiam estar presentes em possíveis atividades 

avaliativas síncronas. Pensando em tal situação, um método de avaliação pouco 

convencional foi aplicado nas disciplinas de Física 1, Física 2 e Mecânica Geral. 

Neste documento, um relato explicativo do planejamento e execução da metodologia 

é apresentado: 

 

1. Avaliação em grupo com prazo de entrega 

 

A estrutura da avaliação foi pensada para que a mesma pudesse ser desenvolvida 

em grupo e com um determinado prazo para entrega. Para tal, algumas 

modificações do modelo tradicional de avaliação de Física e Mecânica Geral foram 

feitas. Entre elas, as principais são: (a) desenvolvimento de questões pelo próprio 

professor, buscando não dar possibilidade para que os alunos encontrem material 

pronto na internet; (b) aumento sensível do nível de dificuldade das questões, por 

haver tempo disponível para resolução; (c) elaboração de modelos de prova com 

http://www.youtube.com/cienciadeboteco
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valores numéricos diferentes entre todos os grupos; e (d) diversificação nos tipos de 

questões (que envolvem muito conhecimento físico e pouco cálculo, que envolvem 

muito cálculo e pouco conhecimento físico, que se aproximam de situações reais, 

conceituais sem cálculo que necessitam de resposta escrita etc.). Em geral, as 

avaliações contaram com 6 a 8 questões distribuídas entre os tipos 

supramencionados. O prazo de entrega da avaliação foi estipulado em uma semana. 

Os grupos foram montados de maneira aleatória e de maneira diferente entre uma 

avaliação e outra da mesma disciplina. Um dos cuidados que foram tomados 

durante a divisão aleatória dos grupos foi o de não concentrar alunos com conhecida 

facilidade em um só grupo. Alunos com conhecida dificuldade de aprendizado, assim 

como faltantes, também não foram concentrados em grupos iguais. 

 

2. A avaliação de participação entre pares (P2P) e a nota final individualizada 

 

Para garantir que o trabalho tenha sido feito pelo grupo como um todo, foi requerido 

que todos os integrantes dos grupos preenchessem um formulário de avaliação de 

participação. Neste, cada estudante avalia a sua própria participação na resolução 

da atividade, mas, por outro lado, também avalia a participação dos colegas. Cada 

integrante conferiu uma pontuação de 0 a 10, tanto para si quanto para os colegas. 

Ao fim do procedimento, cada integrante teve uma determinada pontuação conferida 

a si por si mesmo e pelos colegas, que foi convertida proporcionalmente de 0 a 10. 

A nota final individual foi obtida pela fórmula 

𝑁𝑓𝑖 =
𝑁𝑔 ⋅ 𝑁𝑝2𝑝

10
 

Na qual 𝑁𝑔 é a nota obtida na avaliação em grupo e 𝑁𝑝2𝑝 a nota obtida no 

procedimento da avaliação de participação. Dessa forma, o integrante de um grupo 

que obteve 8,0 na avaliação, por exemplo, e tenha obtido 7,0 na avaliação de 

participação, recebe 5,6 como nota final individual. 

Inicialmente, foi tomado o cuidado para que a metodologia fosse muito bem 

apresentada e que os estudantes não tivessem dúvidas ou receios em relação à 

avaliação de participação P2P. Ademais, foram feitas algumas simulações de 
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construção da nota da avaliação de participação P2P com os alunos em momentos 

anteriores à aplicação da avaliação em grupo. 

Na experiência do autor, o preenchimento do formulário da avalição de participação 

P2P por meio dos alunos foi, em geral, um processo tranquilo. Somente em alguns 

poucos casos foi necessário intervenção. Casos relatados foram: (a) um estudante 

não havia percebido que a pontuação tinha faixa de 0 a 10 pela limitação de 

exibição do Google Forms e deu, no máximo, 8 para os integrantes do grupo, 

inclusive para si mesmo – ao ser consultado, o estudante reconheceu o engano e teve 

a permissão para preencher novamente o formulário; (b) um estudante zerou a 

avaliação de participação dos demais do grupo e conferiu nota máxima para si 

mesmo. Por outro lado, também havia recebido zero de todos – ao verificar, o 

professor percebeu que o indivíduo em questão não acompanhava mais a disciplina 

e, por ainda fazer parte da lista de e-mails e do grupo de WhatsApp, agiu de má 

índole, tentando prejudicar o processo. O professor interviu eliminando da contagem 

dos pontos dos demais colegas a avaliação de tal indivíduo; (c) dois preenchimentos 

do formulário pelo mesmo estudante, mas com pontuações conferidas diferentes 

para os colegas entre os dois preenchimentos – o indivíduo foi consultado e revelou 

que havia mudado sua avaliação por ter confundido o nome dos integrantes do 

grupo (o que é aceitável, uma vez que o semestre foi praticamente inteiro levado de 

forma não presencial e, também, que os grupos foram montados de forma quase 

que majoritariamente aleatória). Nesse caso, se o aluno não tivesse dado uma 

resposta plausível ou mesmo nenhuma resposta, a intervenção do professor seria 

simplesmente por meio da desconsideração da segunda resposta (é possível verificar 

na planilha de respostas gerada pelo Google Forms o horário do preenchimento do 

formulário). Em casos em que dois preenchimentos iguais foram feitos pelo mesmo 

indivíduo, um dos dois foi simplesmente descartado. 

 

3. Feedback 

 

Além de outras, duas perguntas de extrema importância foram aplicadas como 

feedback sobre a avaliação de participação P2P. São elas: “o sistema de avaliação 
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P2P de participação ajudou a fazer com que eu me comprometesse a participar da 

resolução da atividade?”, com respostas afirmativas ou negativas, e “o sistema de 

avaliação de participação P2P me deixou mais seguro quanto ao comprometimento 

dos demais integrantes do meu grupo na resolução da atividade?”, com as respostas 

também sendo positivas ou negativas. As Figuras 9 e 10, respectivamente, 

apresentam os resultados obtidos na 1ª avaliação de Física 1 para uma turma 

otimizada dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e 

Engenharia Química. As respostas apresentam que o principal objetivo da avaliação 

de participação P2P foi alcançado: motivar o estudante a se esforçar para o 

desenvolvimento de uma avaliação por meio do poder de interferir sobre sua própria 

nota. Como consequência, o estudante também percebe o maior empenho dos 

demais colegas do grupo, uma vez que todos têm poder de influenciar a nota de 

todos. Ao nos colocarmos no papel dos estudantes dentro desse método, 

pensaríamos que: (a) se eu não me esforçar, vou levar nota baixa na avaliação e (b) 

se alguém não se esforçar e não achar justo que o fruto do meu empenho seja 

recebido “de graça” por essa pessoa, tenho poder de interferir em sua nota final. 

 

Figura 1 – Feedback sobre o comprometimento individual na avaliação 
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Figura 2 – Feedback sobre a segurança em relação ao comprometimento 

e participação dos demais integrantes do grupo. 

 

Alguns comentários sobre a avaliação de participação P2P foram recebidos por 

meio do instrumento de feedback: 

“A forma de aplicação da atividade foi muito bem elaborada, 

fez com que todos ajudassem nas resoluções das questões que 

serviram muito bem para pôr em prática a explicação, de forma 

diferente e que desafia também. Agradeço a atenção dada pelo 

professor na criação desta atividade e também durante toda 

essa fase que estamos passando; sem dúvida, é o professor 

mais preparado e empenhado a resolver situações como essa”. 

Física 1, 1ª avaliação 

 

“A avaliação foi consideravelmente mais complexa que a 

anterior, exigindo um pouco mais de raciocínio e manipulações 

de fórmulas, algo que tenho dificuldade. O sistema de 

avaliação funciona bem, fazendo com que as pessoas se 

dediquem mais”. 

Física 1, 2ª avaliação 
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“A P2P, como anteriormente, ajuda para que as notas sejam 

justas com todos e assim todos se sentem mais seguros para se 

empenhar na questão”. 

Física 2, 2ª avaliação 

 

“O sistema de avaliação de participação aplicado ajuda 

bastante a garantir que todos se empenhem na resolução da 

prova. Eu, particularmente, quando faço trabalhos em grupo, 

noto que há sempre um ou mais que realmente fazem o trabalho 

enquanto outros tentam fazer o mínimo esforço. Não sei se foi 

por causa da P2P, já que nunca havia trabalhado com os 

colegas do meu grupo, mas todos se mostraram bastante 

interessados em discutir os resultados e meios de obtê-los. 

Acredito que, de maneira geral, a P2P incentiva todos a 

participarem e "mostrarem serviço". 

Física 2, 1ª avaliação 

 

4. Conclusões 

 

Do ponto de vista do autor, a aplicação do método de avaliação em grupo com 

individualização de nota por meio da avaliação de participação P2P, mesmo que 

trabalhosa, foi bem-sucedida. Por meio dos comentários obtidos nos feedbacks, 

assim como por meio das estatísticas das respostas apresentadas, é possível verificar 

que a aplicação de uma avaliação em grupo com prazo para entrega pode ser 

benéfica para os estudantes e para seu aprendizado. Especificamente para as 

disciplinas de Física 1, Física 2 e Mecânica Geral, dentro de cursos de engenharia, o 

método também ajudou a reduzir o receio que os estudantes têm de tais disciplinas, 

que são famosas por serem difíceis uma vez que conduzidas em conformidade com 

a literatura adequada ao ensino superior. 
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CAPÍTULO 5  

A RECUPERAÇÃO PARALELA  

 

“A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática, 

sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a prática, ativismo.”  

Paulo Freire 

 

Neste capítulo, professor e 

professora, vamos conversar um pouco sobre 

a recuperação paralela e o seu papel no 

processo ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido, é importante que percebamos a 

recuperação como parte do caminho a ser 

desenhado e percorrido pelos envolvidos – 

professores e estudantes. É necessário que 

tanto o corpo docente quanto o corpo 

discente tenham a avaliação como um 

elemento fundamental para o aprender e, 

não diferente, a recuperação como parte 

integrante desse mesmo aprender, uma vez 

que nem todos os estudantes chegam ao 

objetivo de aprendizagem pensado e 

planejado pelo(a) professor(a) ao mesmo 

tempo, da mesma forma e com as mesmas 

condições, o que não significa, sobremaneira, 

que não tenha ocorrido a aprendizagem, mas 

ela precisa ser revisitada, reavaliada e, por 

vezes, exige um novo desenho – o da 

recuperação. Assim sendo, professor e 

professora, a partir de agora vamos 

considerar o que a UNESC compreende por 

Diáspora, 2016. Jorge Macchi, Argentina. Collage Edición 20/48, 

40 x 27,2 cm. Fotografía por Edouard Fraipont. Fonte: website do artista. 

Disponível em: https://www.jorgemacchi.com/es/obras/511/diaspora 
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recuperação paralela e apresentar algumas possibilidades de elaboração desse 

elemento importante para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.1 O QUE A UNESC REGULAMENTA ACERCA DA RECUPERAÇÃO PARALELA E 

ALGUMAS POSSIBILIDADES 

 

De acordo com o exposto na Resolução nº 01/2011/CÂMARA ENSINO DE 

GRADUAÇÃO (na íntegra nos Anexos deste Caderno), a qual baliza que a avaliação 

processual e a recuperação nos cursos de graduação da UNESC, a importância do 

Plano de Ensino – e dos seus elementos constituintes – e de sua apresentação aos 

estudantes e discussão com eles é de suma relevância para o processo de ensino-

aprendizagem, posto que deve ser, ao longo do semestre, revisitado para que não se 

perca de vista o que fora programado e revisado em relação aos objetivos de 

aprendizagem, à avaliação e à recuperação, os quais devem ser postados já no 

princípio da disciplina, tão logo seja o Plano aprovado pelos envolvidos. 

Um dos aspectos para os quais este capítulo quer chamar a atenção, com 

base na resolução supracitada, diz respeito ao olhar atento ao que as avaliações 

apresentam, como se quiséssemos – professores e professoras - responder às seguintes 

questões: 

a) qual o objetivo desta avaliação (seja ela uma prova, um artigo, um quiz)? 

b) onde pretendo que o estudante chegue? A que conclusões?  

c) o que espero que ele construa com esta avaliação? Qual resposta espero 

que ele dê a este problema? 

Dessa maneira, ao fazer a correção de uma avaliação, é fundamental que 

essas e outras questões estejam claras, a fim de que possamos, como professores, 

avaliar todo o processo até o momento da avaliação e desenhar a recuperação. A 

previsão da recuperação acontecerá já no Cronograma de Aulas, desde o começo do 

Plano de Ensino, mas a análise do processo para a elaboração do que fora pensado 

no começo do semestre letivo se dará ao longo das aulas, ou seja, é preciso olhar para 

tudo o que ocorreu, avaliar o que não ficou claro do que fora ensinado – e não 
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aprendido – e observar para quais questões acima colocadas não se conseguir 

resposta, para, depois, construir a avaliação de recuperação.  

 

IMPORTANTE! 

O curso de Medicina, em função da metodologia utilizada no seu processo de ensino e de 

aprendizagem, trabalha também com um sistema diferente de avaliação e de recuperação.  

 

Conforme a resolução supracitada, é preciso diversificar os instrumentos de 

avaliação, em considerando, também, diferentes formas de realizá-la; “é fundamental 

recuperar a aprendizagem ao longo do semestre, com atividades de revisão de 

conteúdo, discussão, acompanhamento e reconstrução das atividades acadêmicas” (p. 

2). Segundo a resolução, “após a correção da avaliação, fazer nova atividade 

avaliativa (substitutiva) antes da próxima com o valor máximo de 6.0 (seis); recuperar, 

no máximo 20% (vinte por cento), com questões de conteúdo anterior na prova 

subsequente, somando à avaliação anterior, podendo obter no máximo a nota 6.0 

(seis)” (p. 2). 

Assim sendo, é essencial que a recuperação aconteça imediatamente à 

devolutiva da avaliação à qual essa recuperação se refere, para que, de fato, possamos 

considerar que esteja acontecendo um processo de aprendizagem. Então, com base, 

inclusive, no que a resolução apresenta, trazemos abaixo algumas possibilidades de 

recuperação paralela, reforçando que é importante o exercício de variar o instrumento, 

ou seja, se a avaliação foi uma prova, a recuperação pode ser um estudo de caso. 

Entretanto, somente os professores sabem o melhor caminho a ser seguido, pois a eles 

cabe o olhar para o seu planejamento e às perguntas a serem respondidas ao longo 

do processo. 

a) avaliação: avaliação individual (questões de múltipla escolha e 

discursivas); 

recuperação: estudo dirigido acerca do que fora cobrado em avaliação. 

b) avaliação feita com estudo de caso – em grupo (poucos componentes); 

recuperação: resumo das questões discutidas no estudo de caso. 

c) avaliação: avaliação prática; 
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recuperação: produção de relatório. 

Além das possibilidades apresentadas, é fundamental que pensemos sobre 

a recuperação de conteúdo, professores e professoras, pois, de nada adianta recuperar 

nota (por meio de avaliação de recuperação, as quais sugerimos acima), se não 

recuperarmos o conteúdo, ou seja, o que não fora aprendido. Ao longo do semestre, 

é necessário que haja a recuperação do que não esteja tão claro para todos e todas; 

uma forma bastante propícia para essa prática é, logo após a entrega da avaliação, 

fazer uma revisão de todas as questões presentes na avaliação, o que configura uma 

retomada de conteúdo, partindo do que os estudantes fizeram, o que facilita para que 

o professor verifique se as suas perguntas (anteriormente elaboradas a respeito do que 

pretende que seja atingido com aquela avaliação) foram respondidas e possa, com 

maior clareza, elaborar a recuperação paralela, a qual gerará nova nota, não 

excedendo a 6.0, que é a média em nossa instituição. 

 

ATENÇÃO! 

 

Professor e professora, a Assessoria Pedagógica Universitária se coloca à disposição 

de todos e de todas para contribuir em seu planejamento, em quaisquer instrumentos 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, os quais lhes são apresentados 

neste Caderno. Com relação à recuperação, caso seja de seu interesse, você pode 

nos procurar, de posse de sua avaliação, e vamos, juntos(as), pensar a recuperação 

que atenda às necessidades do objetivo de aprendizagem dessa avaliação.  

 

#sigamosjuntos 
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CAPÍTULO 6 

A ÉTICA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

Assim como grande 

parte dos conceitos discutidos 

neste documento, a ética é um 

dos grandes fundamentos do 

processo educativo, em todos os 

segmentos. Neste tempo de 

excepcionalidade, sobretudo, 

ela ganha um papel substancial 

que tem o objetivo de 

proporcionar o desenvolvimento 

de espaços mais acolhedores, 

empáticos e, principalmente, 

socialmente responsáveis. 

Portanto, discuti-la é um aspecto que perpassa a governança institucional e atinge um 

aspecto de significado objetivo, cultural e que deve ser compartilhado por todos que 

atuam dentro de um mesmo projeto institucional. 

Como elemento estruturante das políticas institucionais da UNESC, o PDI 

trata a ética como um fundamento substancial para o desenvolvimento pleno dos 

processos pedagógicos na universidade que, inclusive, está prevista em sua visão de 

futuro. À UNESC, cabe “ser reconhecida como uma Universidade Comunitária, de 

excelência na formação profissional e ética do cidadão, na produção de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, com compromisso socioambiental”. Isso faz com que a 

universidade tenha condição de estabelecer um conjunto consistente de ações que 

possam criar mecanismos de interação consistentes com a sociedade, considerando a 

sua identidade de “Universidade Comunitária”. 

Outra consideração importante é que, além de se constituir um valor 

profissional na UNESC, a ética também se estende para o contexto pedagógico da 

universidade na medida em que faz parte dos princípios pedagógicos da instituição. O 

Detalhe da instalação Education by Stone (Educação pela Pedra), de Cinthia 

Marcelle, criada para a exposição no espaço do Queens onde já funcionou uma 

sala de aula (Foto: Pablo Enriquez/ MoMA PS1). Fonte: Select. 

Disponível em: https://www.select.art.br/da-ausencia-e-seus-residuos/ 



 

87 

 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) traduz, nos princípios norteadores da prática 

pedagógica da UNESC, que a universidade buscará desenvolver capacidades em seus 

egressos que os permitam atuar em uma sociedade justa, equilibrada e integral, 

sustentada por interesses coletivos compartilhados. Para tanto, o PPI estabelece a ética 

como um dos elementos norteadores dessas capacidades que, permeados pelos 

currículos na universidade, estabelecem funções e comportamentos que são inerentes 

à prática pedagógica universitária. A ética é um elemento essencial para os resultados 

previstos nos currículos institucionais e naquilo que é previsto para o perfil do egresso 

de cada um dos cursos da universidade.  

Pelo exposto, percebe-se que a ética é um construto bastante distinto e de 

difícil definição que, de fato, pressupõe um regramento institucional que possa 

estabelecer os elementos que possam defini-la em um dado contexto. O certo é que a 

ética, para além dos contextos, propõe comportamentos, regras e fundamentos que 

devem ser compartilhados com os grupos. Seus resultados estabelecem a legitimidade, 

a confiabilidade e a responsabilidade social em uma determinada instituição, por meio 

da observância de comportamentos e condições básicas necessárias. 

Em tempos de excepcionalidade, que proporcionou um novo conjunto de 

regras e comportamentos às IES, é fundamental compreender a ética como sendo o 

elemento balizador daquilo que é justo para a prática acadêmica. Os recursos 

tecnológicos tornaram ainda mais tênues as fronteiras relacionadas à ética, 

determinando que esse comportamento seja, talvez, o principal a ser observado em 

tempos de pandemia. Desse modo, considerando os princípios propostos no PDI da 

UNESC, pode-se considerar os seguintes pressupostos para uma atuação docente 

pautada na perspectiva de práticas que respeitem a ética e o acolhimento ao estudante: 

• Diálogo para acolhimento: neste tempo de muita excepcionalidade, um 

dos pontos essenciais para a manutenção do relacionamento de 

confiança e de engajamento é o diálogo. Tal prática permite que se crie 

um ambiente de acolhimento, confiança e de engajamento que constrói 

significados relevantes ao processo educacional. Além de fortalecer os 

laços entre docentes, estudantes e instituição, o diálogo assertivo com os 

estudantes proporciona também a customização/adequação do processo 
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pedagógico para considerar outras potencialidades, implícitas no 

discurso dos estudantes. Isso valoriza e fortalece o percurso formativo, 

gerando impactos significativos no processo de ensino-aprendizagem; 

• Esclarecimento de expectativas: é uma prática essencial para fortalecer as 

relações de troca entre docentes, instituições e estudantes. Ao esclarecer 

as expectativas, é possível construir uma rede de significados que 

proporciona engajamento e comprometimento dos estudantes, além de 

proporcionar adequações importantes nos objetivos de aprendizagem 

que são compartilhados nos planos de ensino. Além de ajudar no 

desenvolvimento de estratégias efetivas de aprendizagem, o 

esclarecimento das expectativas também ajuda a criar um ambiente de 

confiança em que todos estejam aptos para contribuir no caminho da 

construção do conhecimento necessário ao percurso pedagógico; 

• Cumprimento do cronograma, dos prazos de correção e entrega das 

avaliações previstas no Plano de Ensino: o Plano de Ensino talvez seja o 

documento mais importante em um percurso formativo e que também 

tem fundamentos importantes quando se considera o processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, a ética também se configura na medida 

em que o docente atua para cumprir o Plano de Ensino, em especial em 

dois aspectos: na entrega dos componentes curriculares pactuados em 

sua elaboração e no movimento de correção e entrega das avaliações. 

Além do engajamento gerado nos discentes, ao cumprir o Plano de 

Ensino o docente também demonstra responsabilidade para com o 

cumprimento de seus papéis, descritos no Regimento Geral da 

universidade. Esse é um aspecto essencial para uma boa convivência no 

espaço institucional; 

• Uso correto e consciente da tecnologia: a tecnologia tem sido um 

instrumento que tem facilitado as relações acadêmicas e institucionais 

neste tempo de excepcionalidade. Utilizar a tecnologia demanda que 

regras sejam pactuadas entre estudantes e docentes e que essas regras 

possam considerar as necessidades, o horário e as boas regras de 
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convivência entre todos os que transitam nos espaços institucionais. No 

caso do uso do WhatsApp, que seja possível estabelecer regras de 

atendimento que respeitem os horários de aula, bem como as demandas 

que são de necessidade do acadêmico. No caso do Google Meet; 

ferramenta institucional utilizada para as aulas síncronas; recomenda-se 

que a utilização seja para atividades educacionais referentes ao percurso 

formativo do aluno; 

• Definição de critérios claros para a avaliação: ao considerar a avaliação 

somativa e a formativa, espera-se que seja possível construir um 

movimento que seja claro para o estudante, cujas diretrizes permitam que 

a avaliação possa ocorrer no processo, utilizando seus resultados para o 

desenvolvimento da melhoria do processo educacional. 

Desse modo, considerando seu aspecto polissêmico, a ética deve ser um 

princípio observado ao longo de todo o percurso formativo para que seja possível criar 

e manter relações colaborativas que proporcionem, para além do aspecto regulatório, 

uma cultura institucional que apregoe a boa convivência, que é essencial ao processo 

pedagógico. 

 

Uma porta entreaberta: um convite para vocês, professor e professora UNESC 

 

Caro professor e cara professora, pensamos que, no desenho de um 

percurso formativo possível, o papel da experiência e da coletividade é fundamental. 

Assim sendo, nós lhes convidamos a escrever conosco as linhas finais de nosso 

Caderno Pedagógico, porque entendemos que a sua participação nele é essencial, pois 

você é parte desse percurso e é um dos atores desse processo! Sinta-se à vontade para, 

do seu jeito, com suas palavras, com seu olhar e com suas vivências, fechar a porta 

que deixamos entreaberta, uma vez que são os seus fazeres como docente que 

constituirão as próximas páginas de nossa história como Universidade Comunitária. 

Vá! Siga com os seus escritos! 
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Aurélia e Carol, 2002. Sérgio Honorato, Criciúma/SC. Mosaico cerâmico e acrílica sobre madeira. 50 x 70 cm. Fonte: Arquivo do artista. 
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Fonte: Artsy. Disponível em: 
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Folha de rosto - Inventário de Terras, 2015-19. Odete 
Calderan, Criciúma/SC. Registro fotográfico. Acervo da 
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Sumário 1 - Sunflower Seeds, 2010. Ai Weiwei, artista 
chinês.  Fonte: arteref: https://arteref.com/arte-no-
mundo/cem-milhoes-de-sementes-feitas-em-porcelana/ 

 

 

Sumário 2 - Gaiola, 2016. Sonia Gomes, artista 
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cm. Fonte: ArteVersa. Disponível em: 
https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=1471 
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Melbourne Art Fair. Photography: Zan Wimberley. Fonte: 
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 Introdução 1 - You are the Ocean. Özge Samanci & 
Gabriel Caniglia. São Paulo, 2018. Fonte: Festival 
Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE.  Disponível 
em: https://file.org.br/file_sp_2018/ozge-samanci-
gabriel-caniglia-3/?lang=pt 
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Introdução 2 - Perspectives, 2014-15. Chiharu Shiota. 
Instalação. Fonte: National Museum os Asian Art. 
Disponível em: 
https://asia.si.edu/exhibition/perspectives-chiharu-
shiota/ 

 

 

Introdução 3 - Território Transitório, 2011. Helene Sacco. 
Pelotas/RS. Fonte: https://helenesacco.wordpress.com/ 

 

Capítulo 1- Mini Paisagem I, 2013. Angélica Neumaier, 
Criciúma/SC. 15 x 15 cm.  Poliéster serigráfico (coletado 
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Capítulo 2 - Postais para o futuro, 2016. Projeto dos 
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Fonte: ArteVersa. Disponível em:  
https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=2628 
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Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 
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Collaborating printer: Sarah Dudley. Fonte: Keystone 
Editions. Disponível em: http://www.keystone-
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Capítulo 5 - Diáspora, 2016. Jorge Macchi, Argentina. 
Collage Edición 20/48, 40 x 27,2 cm. Fotografía por 
Edouard Fraipont. Fonte: website do artista. Disponível 
em: 
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Capítulo 6 - Detalhe da instalação Education by Stone 
(Educação pela Pedra), de Cinthia Marcelle, criada para 
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uma sala de aula (Foto: Pablo Enriquez/ MoMA PS1). 
Fonte: Select. Disponível em: 
https://www.select.art.br/da-ausencia-e-seus-residuos/ 
 

 

Final – Aurélia e Carol, 2002. Sérgio Honorato, 
Criciúma/SC. Mosaico cerâmico e acrílica sobre 
madeira. 50 x 70 cm. Fonte: Arquivo do artista. 
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APÊNDICE A – INSTRUTIVO DE CRONOGRAMA DE AULAS 
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APÊNDICE B – PLANO DE AULA MEDIADA POR RECURSO TECNOLÓGICOS 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE AVALIAÇÃO 

 

UINVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

CURSO DE:                                                                                     

 ANO: 2020 

DISCIPLINA: 

PROFESSOR/A: 

PESO DA AVALIAÇÃO/PROVA: 10.0                                                  NOTA: 

 

AVALIAÇÃO / PROVA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.” 

Antoine de Saint Èxupery 

 

ATENÇÃO:  

 

a) Nas questões discursivas, digitar suas respostas (entre 80 a 150 palavras);  

b) Como se trata de prova com consulta, você deverá indicar a fonte de sua 

pesquisa em todas as respostas, colocando, ao final: nome completo do 

autor, ano e título da obra; 

c) Atente-se ao peso de cada uma das questões. 

 

QUESTÃO 1 – DISCURSIVA: (valor 1.6) 

QUESTÃO 2 - DISCURSIVA: (valor 1.6)  

QUESTÃO 3 - DISCURSIVA: (valor 1.6) 

QUESTÃO 4 - DISCURSIVA: (valor 1.6) 

QUESTÃO 5 – ESTILO ENADE: (valor 1.6) 

QUESTÃO 6 – MÚLTIPLA ESCOLHA: (valor 1.0) 

QUESTÃO 7 – MÚLTIPLA ESCOLHA: (valor 1.0) 

Boa avaliação / prova! 
Desafie-se! 

Com respeito, 
do/da professor.../ professora... 
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APÊNDICE D – ORIENTAÇÕES DIÁRIO  

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DIÁRIO ONLINE 

Atualizado em 1º/6/2020 

Professor e professora, para melhor organização do preenchimento do Diário on line, 

seguem, abaixo, algumas orientações: 

 

1. Estamos realizando a retomada do calendário letivo com aulas mediadas por 

tecnologias, portanto, o diário online deve ser preenchido a cada semana. O estudante 

que acompanhar a aula via Google Meet, não precisará postar as atividades 

realizadas, pois terá frequência validada no ato; o estudante que não estiver no Meet, 

continuará com acesso ao link de gravação da aula e ao Plano, a fim de que possa 

postar a/as atividade/s realizada/s, sem quaisquer prejuízos. No caso da não 

realização de atividades pelos estudantes, solicitamos seu contato com o aluno e a 

coordenação do curso no intuito de verificar se o mesmo está com dificuldades no 

acesso, compreensão da atividade, ou outro motivo que seja relevante a este momento. 

O professor deve fazer o registro das faltas em documento reservado para seu controle 

de frequência. Sugerimos esse encaminhamento pois temos casos de alunos com 

dificuldades de acesso e ao olharem as faltas sentem-se desestimulados na 

permanência do curso. 

 

2. O Plano de Ensino deverá ser revisitado e reorganizado, no sentido de repensar 

os conteúdos e verificar os processos de avaliação; se houver necessidade, retomar o 

Plano postado no começo do semestre e atualizá-lo. Importante que fique aqui 

registrado que haverá o acréscimo de 4 aulas ao seu Diário, exceto as disciplinas 

definidas pelo Curso, considerando o remanejamento para cumprimento de carga-

horária de aulas práticas e que dependem de condições especiais para execução.  

 

3. Nosso retorno às atividades normais está previsto para o dia 1º de junho. 

Qualquer alteração será amplamente divulgada a partir de comunicado oficial da 

Reitoria. 
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4. Atente ao preenchimento do Cronograma de Aulas – postado no Google 

Classroom – a fim de que haja coerência entre o Plano de Ensino e o Cronograma a 

ser executado. Ainda, você deve disponibilizar o Cronograma no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, para que os estudantes tenham acesso e consigam, também, se 

organizar. 

 

5. No Diário on line, no item em que você apresenta os conteúdos ministrados, 

você deverá colocar também a seguinte informação: aula mediada por tecnologias, 

com atuação do professor da disciplina e disponibilização do Plano de Aula no AVA; 

 

6. Serão inclusas 4 datas adicionais no Diário on line (no campo em que são 

apresentadas as datas das suas aulas), exceto se a sua disciplina apresenta uma 

condição especial, conforme remanejamento para cumprimento de carga-horária de 

aulas práticas e que depende de condições singulares para execução.  

 

7. Sobre o preenchimento do Diário on line, é importante considerar algumas 

questões: 

a) no campo ENCONTROS, em que há 3 abas – F (frequência), A (avaliação) e C 

(conteúdo) -, você deverá registrar, na aba CONTEÚDO, no item 

OBSERVAÇÕES, se se trata de aula obrigatória ou aula adicional, conforme 

Cronograma postado no AVA; 

b) não haverá a aba AVALIAÇÃO nas aulas adicionais, portanto, não se preocupe 

se não a encontrar; 

c) nas aulas adicionais, a aba FREQUÊNCIA será preenchida a título de registro 

para certificação posterior, não sendo computada essa frequência como parte 

do mínimo exigido para aprovação na disciplina. 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 

Sábados das 07h30 às 18h 
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APÊNDICE E - MANUAL PARA DOCENTES 

 

MANUAL PARA DOCENTES: 

ORIENTAÇÕES PARA AULAS MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Caro/a professor/a! 

Estamos vivendo uma situação excepcional em nossa sociedade, e você é nosso parceiro 

para a proposta de uma solução inovadora. De 1º de abril até o retorno da presencialidade, 

as atividades acadêmicas dos cursos de graduação da modalidade presencial da UNESC serão 

ministradas com recursos de tecnologia virtual. 

Você deverá interagir com os acadêmicos de forma síncrona, com encontros em tempo 

real. Contamos com você, professor/a, para mantermos a excelência no percurso formativo de 

nossos/as estudantes!  

A seguir, apresentaremos instruções para a condução de tais atividades, que devem 

considerar as disciplinas que estão sob sua responsabilidade neste semestre letivo. 

 

ETAPAS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AULAS MEDIADAS POR RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

a. Revisite seu Plano de Ensino, a partir do qual suas atividades serão organizadas; 

b. Cada aula presencial será substituída por uma aula on-line, que ocorrerá com 

recursos de virtualidade; 

c. Essas aulas on-line deverão ser estruturadas seguindo o “Plano de Aulas 

MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS”, o qual está disponível no Anexo I deste 

Manual. Para cada aula, você deverá estruturar um Plano; 

Obs.: caro/a professor/a, é importante salientar que o Plano de que tratamos aqui para 

planejamento de sua aula MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS sugere uma 

possibilidade de organização; caso você tenha interesse e domínio para desenvolver de outra 

forma sua aula, fique à vontade, desde que envie o Plano ao coordenador ao qual está 

vinculada sua disciplina, e que esteja clara a dinâmica da aula e a comunicação com a turma. 

Lembremos de que o processo de inovação perpassa pela autonomia no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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d. Semanalmente, você deverá encaminhar por e-mail os “Planos de Aulas 

MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS” ao Coordenador do Curso em que está 

alocada a respectiva disciplina; 

e. Durante a semana, você deverá disponibilizar o mesmo período de tempo de 

sua aula presencial (ex: 4 créditos = 3h e 20 minutos, 2 créditos = 1h e 40 minutos) 

para a aula síncrona, via Google Meet; 

f. Recomenda-se que o seu material contenha, pelo menos, os seguintes 

elementos: 

1) Abertura: Aula ao vivo, via Google Meet, explicando ao acadêmico como 

será conduzida a aula on-line; 

2) Desenvolvimento: material de apoio para o desenvolvimento do conteúdo 

da aula on-line. Algumas sugestões são: leitura e aprofundamento teórico em 

textos (capítulo de livros da Biblioteca Digital, e-books, artigos científicos), 

apresentações em Power point, vídeos, podcasts, links, entre outras 

possibilidades em diferentes formatos; 

Obs.: importante atentar-se ao tamanho do material a ser postado para os estudantes, 

com um máximo de 5MB, para que o sistema suporte. 

3) Finalização: atividade avaliativa a ser executada pelo/a acadêmico/a. Algumas 

sugestões são: lista de exercícios, fórum, questionário, produção textual, entre outros. 

g. Antes do início de sua aula, você deverá postar, no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (Moodle ou Learning Loop), os materiais produzidos para a aula 

MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

a) Plano de aula on-line (arquivo word ou PDF); 

b) Link para acesso ao Google Meet, para aula síncrona; 

c) Materiais de apoio para o desenvolvimento (criar pasta, anexar arquivo, 

disponibilizar link); 

d) Atividade avaliativa (arquivo postado em word ou pdf pelo professor em 

que o aluno posta na pasta indicada pelo professor). 

Recomenda-se, também, que você disponibilize uma pasta na sala da disciplina, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle ou Learning Loop), para os/as acadêmicos/as 

postarem as atividades avaliativas de cada aula. Ainda, que as pastas das atividades avaliativas 
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permaneçam abertas até o encerramento do semestre, sem haver necessidade de mencionar 

isso aos estudantes.  

• Coloque-se a disposição para esclarecimento de dúvidas, para respostas a e-

mails, chats, fóruns, entre outros; 

• Realize a correção da atividade avaliativa e envie feedbacks, individuais ou 

coletivos, em um prazo máximo de sete dias após o prazo estipulado para a conclusão 

dessas atividades avaliativas. 

 

AVALIAÇÕES E FREQUÊNCIAS 

 

a. o estudante que acompanhar a aula via Meet, não precisará postar as atividades 

realizadas, pois terá frequência validada no ato; 

b. o estudante que não estiver no Meet, continuará com acesso ao link de gravação 

da aula e ao Plano, a fim de que possa postar a/as atividade/s realizada/s, sem 

quaisquer prejuízos; 

c. quando o estudante, que não participou do Meet, não fizer as postagens, o 

Professor deverá entrar em contato com ele, para que seja oportunizada sua 

participação; se não houver retorno, a coordenação deverá ser acionada para contatar 

o estudante e evitar a evasão; 

d. a avaliação, apresentada no Plano, em espaço próprio para tal, ou seja, 

somente se houver uma avaliação em sua aula ou a partir dela, poderá ser realizada 

de forma síncrona ou assíncrona, sendo respeitados os critérios claros de sua execução, 

os quais apresentados aos estudantes;  

e. Reitera-se a importância de retorno da correção das avaliações, a fim de que o 

processo de aprendi\agem aconteça com cuidado e atenção â formação acadêmica; 

f. O peso da nota das atividades avaliativas ficará a critério do/a professor/a, e 

deverá ser informado no Plano;  

g. Importante pensar nas possibilidades de recuperação para as avaliações cujas 

notas não atingirem a média institucional. 
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POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES AVALIATIVAS ON-LINE 

 

Na sequência, apresentamos algumas sugestões de atividades avaliativas. 

 

• Fórum de dúvidas: onde o/a professor/a fica a disposição para esclarecer 

dúvidas dos acadêmicos. Nele, pode ocorrer também a postagem de um/a 

comentário/problematização do/da professor/a sobre determinado assunto para, a 

partir daí, interagir com os estudantes; 

• Fórum de pesquisa: em que o aluno faz uma pesquisa sobre determinado 

assunto/tópico e posta. No final, haverá várias interações a respeito de um mesmo tem.  

• Resumo: onde o aluno posta o arquivo no AVA / Moodle, seguindo as diretrizes 

estabelecidas pelo professor (título no sistema Moodle: Tarefa); 

• Produção de comentário sobre algum tópico/assunto: onde o aluno posta o 

arquivo no AVA / Moodle, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo professor (título no 

sistema Moodle: Tarefa); 

• Chat: módulo de atividade que permite que os participantes possam interagir 

em tempo real. 

 

PROFESSOR, SUA MOTIVAÇÃO É FUNDAMENTAL! 

 

Envie um e-mail para os alunos, informando-os a respeito da postagem dos materiais no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

Incentive seus acadêmicos a manusearem os materiais postados; 

Envie mensagens acolhedoras e de motivação. Estamos vivendo um tempo excepcional, 

mas o nosso comportamento deve ser caloroso, como habitualmente somos na UNESC; 

Monitore os acadêmicos que não estão participando das atividades; ele/a pode estar 

precisando do seu apoio; 
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Mantenha contato frequente com o Coordenador do Curso, fornecendo a ele indicativos 

sobre o desempenho de suas turmas; 

Se surgirem dúvidas, consulte o Assessor Pedagógico de sua área de conhecimento. 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 

Sábados das 07h30 às 18h 
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APÊNDICE F - TUTORIAL GOOGLE MEET 

TUTORIAL PARA REUNIÕES E AULAS REMOTAS VIA GOOGLE MEET 

 

Este manual foi desenvolvido pela Assessoria Pedagógica da Diretoria de Ensino 

de Graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), para introduzir 

o uso da ferramenta Google Meet entre os Professores da UNESC. A ferramenta 

possibilita fazer chamadas de áudio e vídeo em salas virtuais, ao vivo ou gravadas, 

sem necessidade de instalação de aplicativos, segurança de conexão criptografada, 

com performance garantida para até 100 participantes e simplicidade visual para não 

deixar seus colaboradores confusos. Recomendamos a leitura de todas as etapas para 

a utilização eficiente desta ferramenta. 

 

1. COMO ACESSAR O GOOGLE MEET 

Para ter acesso ao Google Meet, entre em seu navegador de internet e acesse seu 

e-mail institucional (@unesc.net). 
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Após entrar em seu e-mail, clique no ícone do Google Apps, no canto superior 

direito, e localize o aplicativo do Google Meet. 

 

2. COMO INICIAR UMA REUNIÃO OU AULA 

Após entrar no aplicativo do Google Meet você será direcionado para a página 

principal. Nela você terá informações de data e horário, além do link para iniciar a 

reunião ou aula. 
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Após clicar no link, uma janela abrirá solicitando a inclusão de um apelido ou 

código para sua reunião ou aula. Nesse momento você poderá digitar o nome da 

sua sala. Recomendamos a utilização do Tema da Reunião ou Aula ou Conteúdo da 

Reunião ou Aula. 

 

 

Após entrar em sua sala, seu navegador solicitará permissão para ativar seu 

microfone e câmera. Recomendamos que o faça para melhor aproveitamento da 

ferramenta. Além disso, observe que estão disponíveis comandos para ativar/desativar 

o áudio e vídeo. 
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Na mesma tela há um menu de Configurações que lhe ajudará a selecionar a 

webcam e microfones que serão usados durante a reunião ou aula, bem como a 

possibilidade de alterar a qualidade de vídeo (caso a velocidade da internet estiver 

mais lenta). 
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Após configurar o áudio e o vídeo para sua reunião ou aula, você está pronto para 

iniciar! 

 

 

3. COMO CONVIDAR OS PARTICIPANTES 

3.1 Reuniões e aulas ao vivo 

Após a criação da sala virtual, um endereço (URL) é exibido para que o Professor 

possa copiá-lo e transmiti-lo aos alunos. O aluno deverá abrir um navegador em seu 

notebook, tablet ou smartphone e inserir o caminho para conectar-se na sala de 

reuniões ou aula virtual. 
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Se o professor preferir, poderá adicionar os convidados, manualmente, por e-mail. 

 

 

Durante a reunião ou aula, ao vivo, o Professor poderá verificar os alunos que estão 

assistindo, bem como interagir por meio de um chat, localizado no canto superior 

direito. 
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3.2 Reuniões e aulas gravadas 

O Professor poderá optar por gravar sua reunião ou aula e disponibilizar aos 

alunos, posteriormente, via AVA/Moodle ou por e-mail. 

 

A gravação será adicionada, automaticamente (em alguns minutos), ao Google 

Drive e, também, enviada via e-mail ao professor. 

 

4. APRESENTANDO 

Durante a reunião ou aula é possível apresentar ou compartilhar a tela de seu 

equipamento para ilustrar sua apresentação (e.g. Power Point ou pdf). Há duas formas 

de fazê-lo: Apresentar a tela inteira ou apresentar uma janela, usando a barra de 

comandos que está à direita do rodapé da tela. 

 

  



 

117 

 

Na apresentação da tela inteira, permite exibir todo o conteúdo de seu 

equipamento, independente dos programas ou aplicativos que manipula durante a 

apresentação. Neste caso, é como se o Professor espelhasse sua tela ao aluno. 

 

 

Já na apresentação de uma janela, o Professor poderá selecionar apenas uma 

janela de seu equipamento, que será utilizada na reunião ou aula. 
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5. ENCERRANDO A REUNIÃO OU AULA 

Após o Professor completar sua reunião ou aula, basta desligar a chamada, no 

botão central. Se a reunião ou aula estiver sendo gravada, é nesse momento em que 

o Google Meet avisará que a gravação será enviada para o Google Drive e para o e-

mail. 

 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

Professor, 

em caso de dúvidas ou problemas com essa ferramenta, por favor entre em contato 

com a Assessoria Pedagógica Universitária (assessoriapedagogica@unesc.net). 

Estamos à disposição para maiores informações. 
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APÊNDICE G - TUTORIAL VÍDEOS NO DRIVE 

 

TUTORIAL PARA COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS 

PELO DRIVE DO GOOGLE 

 

1. DISPONIBILIZANDOO SEU VÍDEO NO DRIVE PARA E-MAILS NÃO INSTITUCIONAIS 

 

Após a gravação do seu vídeo através do Google Meet, você deverá abri-lo no drive 

do seu e-mail. 
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Para abrir as configurações de compartilhamento do vídeo, você deverá clicar nos três 

pontinhos    no canto superior direito. 

 

 

Ao clicar, aparecerão algumas opções. Selecione a opção “compartilhar”. 
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Na janela “Copiar link”, clique em “alterar”. 

 

 

Clique onde está escrito “Universidade do Extremo Sul Catarinense”. Após isso, selecione a 

opção “qualquer pessoa com o link” 
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Depois de modificadas as configurações de compartilhamento, basta clicar em “concluído”. 

 

 

2. PARA LIBERAR OU BLOQUEAR O DOWNLOAD DO VÍDEO 

 

Na mesma tela de opções de compatilhamento, clique na engrenagem         na janela 

“Compartilhar com pessoas e grupos” 
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Escolha as opções desejadas e marque. Lembramos que, para o Suporte Online fazer o 

download do vídeo, as duas opções devem estar marcadas. Caso o professor compartilhe o 

link diretamente com os alunos, aconselhamos desmarcar as duas opções. 

 

Após selecionadas as opções desejadas, clique na flecha  para voltar. 

 

O último passo é clicar em “concluído”. Pronto! Agora você pode compartilhar o seu conteúdo 

com segurança. 
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DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

Professor, 

em caso de dúvidas ou problemas com essa ferramenta, por favor entre em contato com o 

Suporte Online (suporteonline@unesc.net). 

Estamos à disposição para maiores informações. 
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APÊNDICE H - TUTORIAL MOODLE 

TUTORIAL MOODLE PRESENCIAL 

 

O Moodle é uma plataforma gratuita para gestão e desenvolvimento de 

atividades em Ambientes Virtuais de Aprendizagens, nas modalidades Presencial 

e na Educação a Distância (EaD).  

Utilizado em nossa Universidade para acadêmicos na modalidade 

presencial que estão cursando entre a 1ª e 5ª fase, estamos em processo de 

migração das demais fases. 

 

➢ Acessos: 

 
APP: ava.unesc.net  
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127 

 

➢ Visão geral do ambiente - acadêmicos: 
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➢ Visão geral do ambiente - professores: 
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➢ Visão geral do ambiente - tutores: 
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149 

 

 

 

ATIVIDADES DOS TUTORES POR SEMANA 

 

S1 Encontro Presencial. 

S2 
- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Iniciar a correção da atividade S1. 

S3 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S1 e iniciar a correção da atividade S2; 

- Tirar relatório da atividade S1; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. 

S4 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S2 e iniciar a correção da atividade S3; 

- Tirar relatório da atividade S2; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. 

S5 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S3 e iniciar a correção da atividade S4; 

- Tirar relatório da atividade S3; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S6 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S4 e iniciar a correção da atividade S5; 

- Tirar relatório da atividade S4; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S7 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S5 e iniciar a correção da atividade S6; 

- Tirar relatório da atividade S5; 

mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
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- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S8 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S6 e iniciar a correção da atividade S7; 

- Tirar relatório da atividade S6; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S9 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S7 e iniciar a correção da atividade S8; 

- Tirar relatório da atividade S7; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S10 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S8 e iniciar a correção da atividade S9; 

- Tirar relatório da atividade S8; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S11 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S9 e iniciar a correção da atividade S10; 

- Tirar relatório da atividade S9; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S12 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S10 e iniciar a correção da atividade S11; 

- Tirar relatório da atividade S10; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net


 

151 

 

S13 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S11 e iniciar a correção da atividade S12; 

- Tirar relatório da atividade S11; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar para 

a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

 

S14 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S12 e iniciar a correção da atividade S13; 

- Tirar relatório da atividade S12; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar para 

a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S15 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S13 e corrigir a atividade S14; 

- Tirar relatório das atividades S13 e S14; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar para 

a monitoria (monitoriaead@unesc.net); 

- Revisão de conteúdo (AVA Moodle). 

S16 
- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Avaliação Presencial. 

S17 
- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Provas dos casos especiais e ajustes. 

S18 
- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Avaliação de Recuperação. 

 

  

mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
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APÊNDICE I - TUTORIAL POWER POINT COM GRAVAÇÃO 

 

TUTORIAL PARA CONVERTER A APRESENTAÇÃO 

DE POWERPOINT EM VÍDEO COM NARRAÇÃO 

 
Este manual foi desenvolvido para introduzir o uso das apresentações no Microsoft 

PowerPoint em áudio e vídeo para os professores da UNESC. A partir do Microsoft 

PowerPoint é possível transformar a apresentação de slides em vídeo, além de gravar 

e sincronizar narração de voz. Recomendamos a leitura de todas as etapas para a 

utilização eficiente desta ferramenta. 
 

Passo 1: 

Após criar a apresentação em PowerPoint, escolha Inserir > Áudio > Gravar áudio. 

 

  



 

153 

 

Passo 2: 

 

Selecione gravar          e comece a falar. 

 

 

Passo 3: 

 

Para revisar a gravação, selecione parar      e em seguida, selecione executar  
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Passo 4: 

 

Para mover o clipe, marque e arraste o ícone de áudio para o local desejado no slide. 

 

 

Passo 5: 

 

Após criar as gravações por slide, clique em Arquivo> Exportar e em seguida, Criar Vídeo; 
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Passo 6: 

 

Use a opção Usar Narrações e Tempos Gravados; 
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Passo 7: 

 

Clique em Criar Vídeo e salve com o nome de sua preferência (pode demorar alguns minutos 

para salvar); 

 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

 

Professor, 

em caso de dúvidas ou problemas com essa ferramenta, por favor entre em contato com a 

Assessoria Pedagógica (assessoriapedagogica@unesc.net). 

Estamos à disposição para maiores informações. 
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APÊNDICE J - PROPOSTA AVALIAÇÃO 

PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO EM PERÍODO DE 

AULAS MEDIADAS POR TECNOLOGIAS 

 

Proposta de avaliação 

 

De acordo com o Regimento Geral da UNESC, especificamente a partir do Art. 

86º, a avaliação fundamenta-se em princípios processuais, os quais buscam a 

formação integral do acadêmico a partir de critérios múltiplos e convergentes. Esses 

aspectos têm suas bases fundamentadas nas políticas de ensino de graduação da 

universidade, as quais ensejam a formação do acadêmico a partir de um currículo 

flexível, contextualizado, pro- blematizador e interdisciplinar. Importante colocar que, 

de acordo com o documento, há obrigatoriedade de 3 avaliações, sendo 2 individuais. 

A partir desses pressupostos, e consi- derando o período de excepcionalidade atual, a 

avaliação da disciplina de XXX, no curso de XXXX da UNESC, será baseada nos 

seguintes itens: 

 

• Avaliação I – XXXXXX – XX/XX/2020 

• Avaliação II – XXXXX – XX/XX/2020 

• Avaliação III – XXXX – XX/XX/2020 

 

Ademais, destacam-se, ainda, outros aspectos importantes: 

1. O professor reserva-se o direito de alterar, somente de maneira bilateral, a 

aplica- ção dos instrumentos de avaliação destacados nesse documento. 

2. No caso de ausência nas avaliações, o acadêmico deve se submeter aos procedi- 

mentos institucionais previstos para a recuperação de conteúdo. 
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Sugestões para as avaliações: 

a) fórum de discussão; 

b) produção de gêneros avaliativos: paper, fichamento, resenha, resumo; 

c) elaboração de eslaides com critérios de avaliação; 

d) quiz avaliativo; 

e) proposição de questões discursivas a serem postadas no AVA; 

f) outras que o professor julgar adequadas à turma e à fase. 

 

Informações importantes a serem consideradas: 

a) Peso das avaliações; 

b) Critérios avaliativos claros; 

c) Pensar em atividades avaliativas as quais já sejam de conhecimento dos 

estudantes, ou que não sejam de difícil entendimento; 

d) Pensar, para cada avaliação, uma possibilidade de recuperação, haja vista a 

ideia de que se trata de um processo. 
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APÊNDICE K - MANUAL DO ESTUDANTE 

MANUAL DE INSTRUÇÕES AOS ESTUDANTES 

 

Prezado(a) acadêmico(a): 

A seguir, estão as instruções sobre como você dará sequência às suas atividades 

acadêmicas mediadas por recursos tecnológicos com os professores de suas 

disciplinas. Alguns pontos preliminares: 

• Estamos adotando ações emergenciais, para uma situação emergencial; 

• Tudo o que estamos propondo, está amparado pelas mais consistentes vias 

legais; 

• As ações sugeridas possuem o acompanhamento da Assessoria Pedagógica da 

UNESC, dos Coordenadores do Curso, e fazem parte do portfólio de ações do 

INOVA UNESC; 

• Participem das atividades. É em tempos como estes que somos incitados a fazer 

a diferença. 

  

SOBRE AS AULAS 

a) Você terá aulas mediadas por tecnologias, de forma síncrona, via Google Meet. 

Os Professores apresentarão seu planejamento para a semana de aula e estarão 

disponíveis para retirar dúvidas e discutir o conteúdo trabalhado durante todo o 

período de aula; 

b) O/a professor/a postará no AVA/Moodle o material de apoio necessário para a 

execução da aula, com base nas orientações que lhe serão fornecidas, como leituras, 

vídeos, podcasts, entre outras possibilidades; 

c) O/a professor/a disponibilizará, também pelo AVA/Moodle, a organização de 

seu planejamento de aula, com algumas das questões descritas abaixo: 

• Conteúdo; 

• Objetivos de aprendizagem; 
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• Descrição das atividades, com definição de prazo de entrega; 

• Quiz ou Fórum de debates sobre o que fora estudado; 

• Avaliação da aprendizagem. 

d) Após conhecimento do planejamento da aula, você desenvolverá as atividades 

dentro dos prazos sugeridos para a postagem. 

 

SOBRE AS AVALIAÇÕES 

a) Cada professo/a, ao definir seu planejamento de aula, elaborará uma atividade 

avaliativa, a qual deverá ser realizada e/ou postada por você, via ambiente virtual.. 

Elas poderão ocorrer de diferentes formas, como as já citadas – Quiz/Fórum -, além 

de outras. Todas elas serão esclarecidas com detalhes pelo Professor/a. 

 

SOBRE O AVA 

a) O planejamento de cada professor/a sera postado semanalmente, o que 

significa que você deve realizar a atividade avaliativa proposta respeitando o prazo 

estipulado pelo professor; 

b) Haverá espaço próprio para postagens de material de apoio para seus estudos; 

c) Haverá, também, espaço adequado para você tirar suas dúvidas e fazer 

questionamentos aos monitores; 

d) Os monitores serão capacitados para o uso dos ambientes virtuais da 

Universidade e estarão disponíveis em dias e horários que serão divulgados pela 

Universidade. 

SOBRE A PRESENÇA REGISTRADA EM DIÁRIO 

a) As presenças serão computadas tão logo seja feita a postagem da atividade 

solicitada pelo/a professor/a. 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 e sábados das 07h30 às 18h. 
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ANEXOS 
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ANEXO A - ORIENTAÇÕES SEAI 

ORIENTAÇÕES AOS COORDENADORES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO 

ENSINO DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA 2020/1 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

 

Pró-Reitora Acadêmica 

Profa Dra. Indianara Reynaud Toreti 

 

Diretoria de Ensino de Graduação 

Prof. Me. Marcelo Feldhaus 

 

Setor de Avaliação Institucional 

Equipe 

 

Thiago Henrique Almino Francisco 

(Coordenador) 

 

Andrigo Rodrigues 

Anne Marie Scoss 

Bruna Felisberto Posnik 

Julia dos Santos Gonçalves 
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A Avaliação do Ensino de Graduação é um processo formativo desenhado para 

contribuir com o desenvolvimento do curso e com a formação docente no contexto da 

Universidade. Seus resultados subsidiam o acompanhamento do Projeto Pedagógico 

do Curso, proporcionam elementos para a organização das atividades de formação 

continuada docente, além d de reconhecer as oportunidades que a UNESC possui para 

o fortalecimento das competências do Professor.  

Nesse sentido, esse documento tem o objetivo de apresentar informações essenciais 

para que o processo de sensibilização junto aos discentes e docentes, quais sejam: 

• O período da  avaliação do Ensino de Graduação 2020/1 ocorrerá entre 

os dias 1º a 11 de julho, pelo Link: https://webapp8.unesc.net/avaliacao 

• É muito importante que tenhamos um índice alto de participação, para que 

seja possível subsidiar ações que nos ajudem a aprimorar as atividades 

formativas e, também, os processos de avaliação realizados pelo 

MEC/INEP; 

• Os instrumentos estão adaptados para o período de excepcionalidade que 

estamos vivendo, portanto recomenda-se que cada coordenador possa 

conhecer, com o seu colegiado, os itens da avaliação e a escala adotada, 

que serão apresentados ao final desse documento; 

• Recomenda-se que antes do preenchimento, os docentes do NDE possam 

realizar um momento de sensibilização com os estudantes e outra com os 

docentes, para explicar a todos os significados e os fundamentos de cada 

questão. O Google meet é uma excelente ferramenta para isso, já que 

comporta 250 participantes por chamada; 

• O tempo de preenchimento médio é de 15 minutos. Recomenda-se que os 

coordenadores indiquem aos estudantes sobre a importância do 

preenchimento do questionário ser realizado de forma responsável e 

evitando qualquer tipo de viés; 

• É muito importante, também, que os estudantes e professores tenham 

ciência do instrumento, antes de preenchê-lo. Isso ajudará na fidedignidade 

dos resultados; 
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• As disciplinas de estágio e/ou TCCs, não são avaliadas nesse processo, uma 

vez que cada curso possui regulamentos próprios de acompanhamento e 

avaliação destas disciplinas, cuja participação do NDE é fundamental. 

• Recomenda-se, ainda, que cada professor compartilhe o link de acesso ao 

instrumento no início de suas aulas síncronas. 

• Além dos indicadores, a escala de resposta e os pesos foram alterados, 

conforme seguem: 

Resposta da Escala Utilizada¹ 
Peso 

Atribuído 

Concordo Totalmente (CT) 5 

Concordo em parte (CP) 4 

Indiferente (I) 3 

Discordo em parte (DP) 2 

Discordo totalmente (DT) 1 

Não sei avaliar (NSA) - 

Não respondeu (NR) - 

  ¹ Nas 

Avaliações Institucionais internas promovidas pelo SEAI usualmente se atribui os pesos de 0 a 10 às escalas de likert utilizadas. 
Como o INEP/MEC adota escalas de 1 a 5 para valorar os resultados de avaliação externa de instituições e de cursos, isso fez com 
que se refletisse sobre a possibilidade de gradativamente aderir a esta escala nacional com vistas a facilitar a compreensão da 
comunidade interna e externa de que um conceito 4 ou 5 atribuído, por exemplo, à um curso ou serviço não é um resultado 
negativo, muito pelo contrário. Dessa forma, quando um segmento observar um conceito 4 ou 5, tanto em resultados internos 
quanto externos, terá a real percepção de qualidade conferida ao indicador avaliado. 

 

Na sequência, os indicadores que compõe a avaliação que será aplicada: 
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O SEAI está a disposição para ajudar no processo de Sensibilização. Para tanto, 

basta que o contato seja feito com o Prof. Thiago Francisco. 

 

Para melhorar, tem que avaliar! 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

E-mail: seai@unesc.net  

Professor Thiago Francisco: 48-9.9161-7521 
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ANEXO B - TUTORIAL WEBMAIL 

TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DO E-MAIL INSTITUCIONAL UNESC 

 

1. CRIANDO O E-MAIL INSTITUCIONAL 

 

Para criar o e-mail institucional, você precisa acessar www.unesc.net/webmail. 

Após isso, você deverá clicar em Crie sua nova conta de e-mail @unesc.net: 

 

Basta preencher os campos com os seus respectivos dados. Em até 24h ocê 

receberá uma confirmação no endereço de e-mail secundário (cheque a caixa de 

Spam, caso não receba na Caixa de Entrada). 
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Após receber a confirmação, você já pode entrar no seu e-mail institucional! Acesse 

novamente www.unesc.net/webmail, clicando em Faça seu login aqui. 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 

Sábados das 07h30 às 18h 
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ANEXO C - TUTORIAL AMBIENTE PROFESSOR 

TUTORIAL AMBIENTE DO PROFESSOR: FUNCIONALIDADES 

 

Acesso: 
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Menu: 

 

Dashboard: 
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Turmas: 

 

Encontros: 
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Detalhes de um aluno: 

 

Faltas de um aluno: 

 

Notas de um aluno: 
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Criação da frequência: 

 

Frequência: 
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Envio de faltas por e-mail: 

 

Criação da avaliação: 
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Notas: 

 

Edição da avaliação: 
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Envio de notas por e-mail: 

 

Criação da recuperação: 
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Conteúdo ministrado: 

 

Plano de Ensino: 
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Objetivo Geral da disciplina: 

 

Objetivos específicos da disciplina: 
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Conteúdo programado: 

 

Novo item de conteúdo ministrado: 
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Atividade de extensão: 

 

Metodologia de Ensino Aprendizagem: 
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Critérios de Avaliação: 

 

Bibliografia básica: 
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Novo item de bibliografia básica: 

 

Bibliografia complementar: 
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Novo item de bibliografia complementar: 
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Importação do Plano de Ensino: 

 

Relatórios: 
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Fechamento do Diário: 

 

Reabertura do Diário: 
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Pós - Ata Parcial 
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Colégio – Avaliação Atitudinal: 

 

Cadastro de Avaliação Atitudinal: 
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Envio da Avaliação Atitudinal para os responsáveis: 

 

Progressive web apps: 
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ANEXO D - FLUXO AVA 

FLUXO DE ACESSO DO AVA 
(Learning Loop e Moodle) 

 
Learning Loop: 

 

Professores já estão mais familiarizados com os processos do AVA (antigo) 

1. Fóruns/Chat 

2. Material Pedagógico 

3. Aulas 

4. Atividades e publicações 

 

A metodologia adotada para as aulas Online:  

 

1) Criar pastas semanais de conteúdo das suas aulas, no recurso 

“Atividades/Publicações” 

Clique em Novo Recurso; Crie uma Pasta, renomeie a pasta da seguinte maneira: 

EX: “Pasta” SEMANA 1 – 01/04 – 08/04 – AULAS ONLINE 

2) Com a pasta criada, agora você pode organizar o seu conteúdo referente a 

semana; de acordo com a sua metodologia. (Vídeo aulas, PDF, Links de vídeos 

complementares, TEXTOS, etc.) Vou explicar cada um, bem rapidamente! 

 

DICA: Organize os conteúdos de sua aula todas em uma pasta em seu computador 

antes de subir elas para o AVA. Você pode, inclusive, nomear as pastas conforme o 

indicado pela Diretoria de Ensino, assim fica mais fácil pensar os conteúdos por 

completo. 
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Moodle: 

 

1) Acesse o portal do AVA no site da Unesc. Para ter acesso ao novo AVA Moodle, 

clique em “Graduação 1ª à 5 fase”, INSIRA o seu login e senha (o mesmo do outro 

sistema); 

 

2) A tela inicial com todas as suas disciplinas será aberta. Não se preocupe, as 

salas de aula e os participantes de cada uma delas são organizadas pelas secretarias 

de curso. ACESSE uma de suas salas. 

 

3) A página da sua sala vai abrir da seguinte forma: AVISOS, mas vamos usar o 

FÓRUM/CHATS, para uma conversa mais direta com os acadêmicos e participantes da 

sala. MATERIAL PEDAGÓGICO/AULAS; E o que vamos usar mais especificamente 

nesse momento, ATIVIDADES E PUBLICAÇÕES. E na coluna da direita, a Relação dos 

participantes da sala. 

 

VAMOS EDITAR nossa SALA, agora. 

 

4) Para iniciar a edição de seu Ambiente virtual, VÁ até o topo em uma 

ENGRENAGEM no canto superior direito. CLIQUE nela e você vai ver (etc. etc. etc.) 

CLIQUE em ATIVAR EDIÇÃO, não em EDITAR CONFIGURAÇÕES. Ao completar essa 

opção, o seu Ambiente Virtual fica totalmente disponível para edição, e alguns LÁPIS 

vão aparecer ao lado de todos as seções. RECOMENDAMOS que as configurações da 

página permaneçam assim, para facilitar a navegação do aluno. 

 

5) Para começar a subir os seus materiais, VÁ até ADICIONAR TÓPICOS. CLIQUE, 

e uma janela perguntando o número de seções vai aparecer. DIGITE 1 (uma seção) e 

em seguida “adicionar tópicos”. Uma seção vai ser criada logo abaixo das 

ATIVIDADES/PUBLICAÇÕES. VAMOS EDITAR o título do tópico. (LEMBRANDO: 

Trabalhamos com tópicos para que a formatação seja padrão e de interface mais 

amigável para o usuário. CLIQUE em “editar” / “editar tópico”. MARQUE a caixa de 

seleção PERSONALIZADO, para habilitar a edição personalizada. A metodologia que 
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a DIRETORIA DE ENSINO elaborou para adequar nossas demandas online, é criar a 

página obedecendo o seguinte padrão. “SEMANA 1 – dd-dd de Abril – Aula Online”. 

CLIQUE em “salvar mudanças”. Pronto, agora seu ambiente online foi criado. Vamos 

agora ver como organizar os conteúdos dentro da sala. 

 

6) DICA: Organize o conteúdo no seu computador pessoal em uma “Pasta” com o 

mesmo nome, organizados pelos cursos de Graduação. Ex: “Semana1 – dd-dd de Abril 

– Aula Online - Enfermagem”. 

Com isso, organize um Plano de Aula semanal, em PDF ou Doc. Para subir para a 

sua sala no Moodle, VÁ em “Adicionar uma atividade ou recurso”; uma janela com 

uma série de recursos irá abrir. ESCOLHA o recurso, “Arquivo” e CLIQUE em adicionar. 

COLOQUE o nome, e DESÇA um pouco até a seção “Selecionar arquivos”. CLIQUE 

no ícone que parece uma folha dobrada, ou arraste o arquivo que você criou em sua 

pasta anteriormente. CLIQUE em “escolher arquivo”, e em seguida “Enviar este 

Arquivo”. DESÇA a barra de rolagem e CLIQUE em “salvar e voltar ao curso”. Você 

precisa fazer isso toda vez que adicionar uma atividade ou recurso, ou então não serão 

salvas suas alterações. 

Já na página home da sala, você pode CLICAR em “Editar” para – “Editar 

Configurações”; “Mover para a direita” para reposicionar o conteúdo; “Ocultar”, se 

desejar que o aluno não visualize mais; “Duplicar”, para criar uma cópia com a mesma 

configuração e “Excluir” para deletar. 

 

7) Para locar conteúdos semelhantes em um mesmo lugar, você pode criar uma 

pasta. Para isso basta “Adicionar uma atividade ou recuso”; ESCOLHER “Pasta” e 

ADICIONAR. No campo “Descrição” você pode acrescentar mais informações sobre os 

conteúdos postados ali. Ao CLICAR sobre a pasta, temos a noção de como o aluno vai 

visualizar o conteúdo, podendo, inclusive, FAZER o DOWNLOAD da pasta inteira. Para 

Voltar, CLIQUE no “link” da Sala de aula virtual, em AZUL na linha de endereço. 

 

8) Mas e se você quiser postar links externos, de vídeos do Youtube, páginas de 

Blogs, sites, áudios, Galerias de Fotos, etc??? Para isso, precisamos que você CRIE uma 

nova “página” em “Adicionar uma atividade ou recuso”, pois desta forma o aluno vai 
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permanecer dentro do ambiente virtual, não dispersando sua atenção na vastidão da 

internet. Vamos descobrir como? 

VÁ em “Adicionar uma atividade ou recuso” em “Página” e CLIQUE em adicionar. 

NOMEIE a página com preferir. No campo “descrição” você vai poder anexar todos os 

conteúdos de forma rápida e muito simples, utilizando dos recursos da “barra de 

ferramentas” logo acima. Vamos ver um a um: 

 

1 – LINK: Você pode inserir um link externo, sem mesmo precisar baixar o conteúdo 

para o seu computador ou sua sala virtual, apenas pelo endereço URL. CLIQUE, e 

uma janela de inserte irá abrir, coloque o endereço url e APERTE em “criar link”. 

2 – INSERIR ou EDITAR IMAGEM: Você pode inserir uma imagem do seu 

computador. 

3 – INSERIR ou EDITAR ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO: Você pode subir um arquivo 

de vídeo apenas com o link, com os materiais que você está gravando e enviando 

para o pessoal da Assessoria Pedagógica. Vamos pegar um exemplo: Coloque o 

link na barra “URL de origem do vídeo” e em seguida CLIQUE  em “Inserir arquivos 

de mídia”. Automaticamente uma janela será criada dentro da caixa de conteúdo. 

NÃO ESQUEÇA DE “SALVAR E VOLTAR PARA O CURSO”. RECOMENDAMOS que 

as fotos e os vídeos fiquem alinhados no CENTRO. 

 

9) Vamos Adicionar uma TAREFA agora. Para que os alunos possam cumprir 

atividades criadas por vocês para fixação dos conteúdos. CLIQUE em ““Adicionar uma 

atividade ou recuso” e vamos ADICIONAR “Tarefa”. INSIRA O NOME da tarefa, e uma 

breve descrição se preferir. Ao descrever sua tarefa, NÃO ESQUEÇA de habilitar a 

caixa de seleção “Exibir descrição na página do curso”, e a mensagem vai aparecer na 

home da sala para o aluno. Você também pode acrescentar arquivos para ilustrar a 

Tarefa, da mesma forma que fizemos nos exemplos anteriores. 

Mas é IMPORTANTE programar a disponibilidade da Tarefa, e vamos fazer isso 

agora. 

1 - DESÇA um pouco a barra de rolagem e você vai ver uma opção 

“Disponibilidade”. 
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CONFIGURE a data inicial em “Permite envios a partir de” e a data final da 

atividade em “Data da entrega”. 

IMPORTANTE: AQUI é importante que as datas de entrega e data limite sejam a 

mesma. Você pode configurar o horário de aceitação da atividade, para o horário 

de sua aula presencial, facilitando a sua organização.   

IMPORTANTE 2: DESABILITE a caixa de seleção na opção “Lembre-me de avaliar 

por”. Essa opção são será necessária no momento.  

2- Agora vamos configurar o tipo de envio. DESÇA a barra de rolagem até “Tipos 

de envio”. Temos duas opções: “texto online”, para o aluno responder diretamente 

no Ambiente Virtual; ou “Envio de Arquivo”, para que o aluno resolva sua atividade 

em seu computador e depois suba o arquivo.  

ENUMERE a quantidade de respostas que devem ser enviadas, 1 (UMA). Tamanho 

máximo para o envio é de 15mb (para não sobrecarregar o servidor). E os “tipos 

de arquivos aceitos”, recomendamos: “Arquivo de apresentação” e “Arquivos de 

documentos de texto”, SELECIONE na caixa de seleção e então “SALVAR 

MUDANÇAS”. 

 

Pronto, sua tarefa está configurada, basta CLICAR em “Salvar e voltar ao curso”. 

Quando as respostas começarem a surgir. CLIQUE no link da atividade que você criou, 

e acesse “Ver todos os envios”. Imediatamente a relação dos alunos que entregaram 

as respostas aparecera. CLICANDO sobre o nome deles, você terá acesso aos seus 

conteúdos. CLICANDO em “Nota”, você poderá Numericamente e/ou com um breve 

feedback. Para finalizar, CLIQUE em “Salvar mudanças”. 

 

10) Mas e para falar com todos online, como me comunicar pelo Moodle? Fácil! 

Você pode mandar mensagens individuais, escolhendo os alunos, professores ou 

coordenadores de curso, na barra lateral. CLICANDO no ícone “envelope” a 

mensagem vai diretamente para a pessoa escolhida, por e-mail e por uma notificação 

do AVA moodle.  

Mas se você precisa enviar um recado para todos os alunos, referente ao seu plano 

de aula online? Você vai precisar entrar na opção “Fórum de Notícia” e CRIAR um 

tópico referente ao assunto. 
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CLIQUE em “Fórum de Notícias”, vamos “acrescentar um novo tópico”. DIGITE o 

assunto do tópico. Ex: Aviso Importante sobre Semana 2. E escreva sua mensagem 

normalmente como em um email. Ao finalizar sua mensagem, CLIQUE em “Enviar 

Mensagem ao fórum”. 

 

IMPORTANTE: Você poderá realizar alterações somente no intervalo de 30 minutos, 

após este tempo, vai precisar criar outro tópico.   

 

IMPORTANTE ULTRA MEGA TOP MASTER BASTER: 

Ao finalizar a edição da sua sala. VÁ até a engrenagem NOVAMENTE e CLIQUE 

em “Desativar Edição”, assim você não perderá nenhum conteúdo que foi organizado. 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 

Sábados das 07h30 às 18h 
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ANEXO E – COMO CRIAR TAREFA DE LEITURA 

 

COMO CRIAR TAREFA DE LEITURA EM E-BOOK 

 

Através da Minha Biblioteca, base de e-books da Biblioteca Central 

Eurico Back, da UNESC, é possível criar tarefas de leitura para os alunos 

selecionando um ou mais capítulos e intervalos de páginas. 

Para isso, faça a pesquisa do e-book no Sistema de Informação da 

Biblioteca (Pergamum). Depois, clique no cadeado que está ao lado do título e insira 

seu código e senha para acessar o livro escolhido, que será apresentado conforme 

a figura abaixo. Clique em home, conforme a seleção. 

 

 

 

Nesta página é apresentado em destaque o último livro lido. É possível fazer 

a busca por outro título no campo Pesquisa ou criar a tarefa com o livro apresentado. 

Clique na opção Criar tarefa.  
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Aqui aparecem os livros de tarefas anteriores. Para criar uma tarefa de 

leitura em um novo livro, clique em Criar nova 
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Na sequência são apresentados os livros lidos por você. Clique no livro 

desejado. 

 

 

 

Selecione as opções de leitura: capítulo, parte do texto e outros.  
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Insira as informações de acordo com a opção escolhida. 

 

 

 

Dê um nome a atividade e clique em Concluído. 
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Após, é apresentado um link para ser enviado aos alunos pelo AVA, por e-

mail, ou mesmo inserindo no plano de aula, entre outros. 

 

 

No seu usuário (login) ficam salvas as suas recomendações de leitura. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: O acadêmico precisa estar conectado à Minha Biblioteca para poder acessar qualquer 

livro da base. Para isso, deverá pesquisar um livro (não necessariamente o livro indicado para leitura). 

Entrar inserindo login e senha.  

• Depois, deverá acessar o link enviado pelo professor. 
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