
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 2020 

O programa Integração Docente é composto por um grupo de diretorias da UFMG, 
coordenados pela Pró-Reitoria de Graduação, criado no momento em que as medidas 
preventivas, entre elas, o distanciamento social, foram adotadas em função da 
pandemia de Covid-19. O impacto causado por estas medidas fez com que a 
Universidade buscasse formas que permitissem a continuidade dos processos de ensino-
aprendizagem, de forma adaptada às novas condições da realidade vivida. Neste 
contexto, o uso de recursos tecnológicos que permitem o acesso remoto foi uma das 
alternativas encontradas.  

Com o objetivo de apresentar as principais ferramentas e metodologias utilizadas pelo 
ensino a distância à comunidade acadêmica, a Universidade cria um Comitê com a 
participação do Centro de Apoio à Educação a Distância, da Diretoria de Metodologia e 
Inovação Tecnológica – GIZ, da Diretoria de Tecnologia da Informação, para juntos com 
a PROGRAD elaborarem o Plano de Ação.  

É importante ressaltar que as atividades foram realizadas com a participação dos 
profissionais das diretorias acima mencionadas, de forma articulada e em sintonia com 
a programação do Comitê Gestor do COVID-19 na UFMG. 

As principais ações realizadas são descritas a seguir:  

1.Fóruns e Webinars 

Desde abril de 2020, o Programa vem desenvolvendo Fóruns Temáticos, com a 
participação de profissionais da Universidade e convidados externos, para abordar os 
fatores relevantes na preparação do corpo docente para implementação do Ensino 
Remoto Emergencial. Foram realizados 15 fóruns até o dia 10/02/2021, abordando os 
seguintes temas: 

1- Impactos da pandemia do COVID_19 no ensino superior 
2- Cursos da Saúde: o planejamento da retomada das atividades de ensino com 

segurança, equidade e qualidade 
3- Cursos de Engenharia e Ciências Exatas: o planejamento da retomada das aulas 

com segurança, equidade e qualidade 
4- Cursos da educação: o planejamento da retomada das aulas com segurança, 

equidade e qualidade 
5- Cursos das Ciências Agrárias: a retomada de atividades de ensino, segurança e 

qualidade 
6- Ensino Remoto Emergencial: quais dúvidas? 
7- Avaliação no ensino de graduação no contexto do Ensino Remoto Emergencial 

(ERE) 
8- Mediação Pedagógica no Ensino Remoto Emergencial 
9- Experiências curriculares no Ensino Remoto Emergencial na UFMG 
10- A experiência dos estudantes no Ensino Remoto Emergencial 



 
 

11- Ser professor: minha aula inesquecível 
12- Experiência de monitoramento no Ensino Remoto Emergencial (ERE) 
13- Escritas acadêmicas sobre o ensino: o que dizem os docentes? 
14- Ensino remoto na graduação e suas relações com as tentativas de ensino remoto 

na educação básica pública 
15- Resultados do monitoramento e Avaliação do ERE  

Os Fóruns foram realizados quinzenalmente, com a participação expressiva de docentes, 
aumentando significativamente com as visualizações após a realização, totalizando 
aproximadamente 20 mil acessos. 

As webinars, sob a coordenação e operacionalização do CAED, foram também realizados 
quinzenalmente e, intercalados aos fóruns, foram ofertados com o objetivo de 
apresentar e discutir os recursos tecnológicos e metodológicos relacionados à sua 
utilização no Ensino Remoto Emergencial. Os temas abordados foram: 

1- Plataforma Moodle: recursos e atividades 
2- O uso de smartphones na produção de videoaulas 
3- Moodle: questionário, banco de questões e integração com o diário de classe 
4- Ensino Remoto e o uso do Micrsosoft Teams 
5- Direitos Autorias e a produção de materiais didáticos 
6- Como criar Power Points mais atraentes e dinâmicos para sua videoaula 
7- Avaliação da Aprendizagem no Ensino Remoto Emergencial: desafios e 

perspectivas 
8- Utilização de recursos tecnológicos na produção de aulas para o ERE 
9- Metodologia de Ensino-Aprendizagem: Mapa conceitual 
10- Uso de recursos digitais na produção de trabalhos acadêmicos na ERE 
11- Professores e suas práticas no ERE 

Para abordagem dos temas foram convidados docentes e técnicos-administrativos da 
UFMG, com expertise no tema e que apresentaram de forma prática, como os recursos 
podem ser utilizados nos processos de ensino. A participação foi expressiva por parte da 
comunidade acadêmica da UFMG, docentes e alunos, e alguns membros da comunidade 
externa à UFMG. Como as atividades foram amplamente divulgadas nas redes sociais, 
aos poucos a participação externa foi se ampliando a cada atividade realizada. O 
acompanhamento das atividades ao vivo e as visualizações após o evento somam 
aproximadamente 23.000 participações.  

Com os resultados alcançados pode-se dizer que os objetivos dos fóruns e dos webinars 
foram alcançados e, certamente, têm possibilitado que os docentes e alunos utilizem de 
forma mais assertiva os recursos disponíveis. 

2. Oficinas e Minicursos 

O Programa Integração Docente concomitante ao oferecimento dos fóruns e webinars 
que se consolidaram no calendário de atividades promovidas pela UFMG durante a 



 
 

pandemia, foram ofertadas oficinas e minicursos, sob a responsabilidade do CAED e do 
GIZ, para a comunidade docente. Entre estas oficinas destaca-se: 

Quadro 3: Oficinas realizadas Programa Integração Docente. GIZ. 2020 
Promoção Tema Vagas Ofertadas Concluintes 

GIZ Gestão do tempo 413 382 

GIZ Mapas Conceituais 150 

445 

GIZ Moodle 288 

GIZ 
Como os estudantes 

aprendem 
63 

GIZ Recursos educacionais 94 

Fonte: Programa Integração Docente. 2020 

Quadro 4: Minicursos promovidos Programa Integração Docente. CAED. 2020 
Promoção Tema Vagas Ofertadas Concluintes 

GIZ/CAED 
Uso da ferramenta 

Notion no ensino on-line 
Ilimitadas 89 

CAED 
Introdução à Educação a 

Distância 
100 41 

CAED 
Noções básicas de 
direitos autorias 

100 45 

CAED 
Introdução à 

acessibilidade na 
Educação a Distância 

100 42 

CAED 
Introdução à 

webconferência na 
Educação a Distância 

100 39 

 

Além dos minicursos citados, foi ofertado o Curso de Capacitação em Ensino Digital, 
promovido pelo Grupo de Estudos em Didática Aplicada ao Aprendizado da Medicina 
(GEDAAM): uma rede de grupos de estudos criada pelos alunos da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (FM-UFMG) e que tem por objetivo 
discutir técnicas de didática baseada em evidências, técnicas de autogestão baseada em 
evidências e raciocínio clínico baseado em evidências. 

3. Espaço UFMG VIRTUAL 

Espaço criado com o objetivo de fornecer ao público docente da universidade 
informações sobre as atualizações e as funcionalidades do ambiente UFMGVIRTUAL e 
apresentar soluções pedagógicas inovadoras que facilitem e promovam sua utilização. 
O Espaço UFMG é constituído de: 

 Guia de Ferramentas Moodle para Professores e Educadores 

 Diretrizes para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) nos cursos de graduação da 
UFMG 

 Guia para recomendações para a promoção da acessibilidade 

 Backup e restauração de turmas 



 
 

 Livro de Notas 

 Integração entre UFMGVIRTUAL e Diário de Classe UFMG 

4. Tutoriais e Guias para docentes e estudantes 

Para subsidiar o trabalho docente e as atividades acadêmicas, o Programa Integração 
Docente organizou um conjunto de Guias e Tutorias, disponibilizados para acesso no site 
do Programa, sendo eles: 

Para Docentes: 

- Ensino Remoto Emergencial 
- Acessibilidade no Ensino Remoto Emergencial 
- Materiais sobre Direitos Autorais 
- Materiais sobre Microsoft Teams 
- Materiais sobre a plataforma Moodle 
- Materiais sobre o uso do Power Point 
- Guias com ferramentas digitais para o ensino 
- Tutorial sobre videoaulas 
- Ebooks sobre EaD 
- Tutoriais e dicas dos professores para o ensino remoto 
 
5. Campanha Minha Aula Inesquecível 

Com o objetivo de dar visibilidade aos produtos elaborados pelos docentes para o Ensino 
Remoto Emergencial, foi proposta a campanha Minha aula inesquecível. A intenção é de 
reunir todos os materiais em um acervo, evitando que se percam e que possam ser 
divulgados para a comunidade acadêmica. Foram convidados todos os professores para 
apresentarem suas experiências no formado de vídeos, prints das telas ou textos, 
descrevendo a aula e explicando por que a considera memorável. 

Foram inscritos 10 trabalhos e, no dia 14/10/2020 foi realizado um fórum específico para 
apresentação de 3 aulas inesquecíveis, indicadas pelo Programa Integração Docente, 
disponível no endereço https://www.youtube.com/watch?v=GAKda5DJ6GU  , contanto 
com 620 visualizações até o momento. Os relatos são os seguintes: 

- Fabricando vetores em R4 - Prof. Armando Neves, do Instituto de Ciências Exatas,  

- Rochas sedimentares – disposição e sedimentação - Prof. Rogério Rodrigues, do 
Instituto de Geociências 

- Nós cirúrgicos - Débora Balabram, da Faculdade de Medicina  

https://www.youtube.com/watch?v=GAKda5DJ6GU

