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Mem. 104/2020 - DIPOSG Em  10 de julho de 2020
 

Estimados Diretores e coordenadores,
 
            Com a intenção de subsidiar as coordenações dos cursos de pós-graduação,
encaminhamos algumas orientações e sugestões para a organização das atividades de ensino
não presencial na pós-graduação durante a pandemia COVID-19:
 
Como cancelar a oferta de disciplina 2020/1 que não será ofertada de forma não
presencial?

Perfil Unidade Acadêmica Secretário, ofertas fase 1, cancelar a oferta da
disciplina. O Sistema estará aberto até 30 de agosto de 2020. Caso seja necessária essa ação
após este período, encaminhar e-mail para diposg@furg.br
 
O que acontece se deixar disciplina 2020/1 aberta nos sistemas?

A disciplina precisa ser finalizada para emissão do diploma do estudante. O
Sistema estará aberto até 28 de fevereiro de 2021, podendo ser alterado.
 
Posso ofertar disciplina em 2021/1, sendo que esta permanece em aberto no Sistemas
como 2020/1?

Sim, mas com outra turma.
 
Como encaminhar e validar a reestruturação do plano de ensino?

No Sistema Acadêmico, com perfil “Coordenador de Curso”, em 'Plano de Ensino
– Curso”, no canto direito superior da tela,  é possível 'Validar' ou 'Retirar a Validade' do Plano
de Ensino selecionado. Quando é retirada a validade, retorna para o professor fazer as
alterações. Depois de concluídas as alterações, o plano deve ser enviado novamente para o
Coordenador de curso.
 
Como cadastrar participante externo (PNPD, docente externo) no Sistemas FURG para
que possa fazer o vínculo com a disciplina e acesso ao AVAFURG?

Encaminhar a solicitação para diposg@furg.br  informando: nome, CPF, data de
nascimento, e-mail, início e fim do vínculo e curso em que estará vinculado. Ainda não é
possível fazer o cadastro com o número do passaporte, mas a funcionalidade já foi solicitada.
 
Se o cadastro da seleção no SIPOSG previa ingresso para 2020/2, como alterá-la para
possibilitar a matrícula dos estudantes em 2020/1?

Essa funcionalidade já foi implementada para os cursos com seleções em
andamento. Caso, tenham outra demanda de alteração de ciclo letivo, encaminhar e-mail para
diposg@furg.br
 
Os estudantes que estão participando do processo seletivo previsto para 2020/2 podem
ser matriculados nas disciplinas, que serão ofertadas ou terão continuidade de forma
não presencial, vinculadas ao primeiro semestre de 2020?

Sim. Contudo, caso parte da disciplina já tenha sido desenvolvida de forma
presencial, esta deverá ser retomada ou compensada para os novos estudantes. Por isso,
recomendamos a matrícula dos novos estudantes nas disciplinas que terão início de forma não
presencial.
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O que precisa ser reestruturado no plano de ensino para o desenvolvimento das
atividades não presenciais?

O nome da disciplina e a ementa permanecem iguais ao presencial. Serão
alterados somente se a Coordenação do curso solicitar uma alteração curricular. Os objetivos
da disciplina podem ser alterados pelo professor.

Basicamente, para o desenvolvimento não presencial, via AVAFURG, altera-se o
“como fazer”, isto é, a metodologia, a avaliação e as referências bibliográficas recomendadas
ao estudante.

A metodologia, o “como?”, organiza-se em virtude dos objetivos da disciplina e
indica os tipos de aulas (expositivas, seminários, estudo dirigido, etc.), as atividades (leituras e
discussões de textos, pesquisas e trabalhos individuais e em grupos, seminários, etc.) e os
recursos didáticos.
As estratégias de aprendizagem não presenciais podem ser realizadas por ações de
comunicação síncrona (professores e estudantes estão conectados, ao mesmo tempo, no
ambiente virtual) e assíncrona (professores e estudantes não interagem no mesmo tempo e
espaço virtual).

No caso das atividades síncronas (audioconferência, webconferência, chats, etc.)
é importante organizá-las previamente para evitar a sobreposição entre as disciplinas. O tempo
da atividade também deve ser avaliado em virtude da natureza do conteúdo, da forma de
participação dos estudantes, entre outros aspectos.

As atividades assíncronas, que independem de tempo e lugar, podem ser
realizadas por meio de fórum, videoaulas, games, podcasts, pesquisas, textos, etc. Essas
atividades possibilitam mais flexibilidade e auto-organização na resolução das atividades e
estão incluídas no cômputo da carga horária da disciplina.

É a partir desse conjunto de possibilidades, diversificando os tipos de aulas, de
atividades e de recursos, que o professor organizará as atividades não presenciais.
Resumidamente, fará a indicação de como serão desenvolvidas as aulas quanto à
comunicação: síncrona e assíncrona; e quanto aos recursos – ferramentas, aplicativos,
software.

Também é importante informar o cronograma de atividades da disciplina, pois a
organização e distribuição da carga horária da disciplina deve considerar critérios para a
realização das atividades (leitura, resolução de um problema; organização de texto), que
variam quanto à complexidade, se mais complexa deve ser destinado mais tempo; e ao uso da
ferramenta ou aplicativo (fórum, tarefa, questionário, chat, videoconferência, etc.), bem como o
tipo de estratégia (mapas conceituais, fichamentos, portfólios, infográfico, etc.).

No campo avaliação, no plano de ensino, deverá informar o “AVAFURG como
espaço obrigatório para registro do plano de ensino e avaliação das atividades”, informando
quais instrumentos de avaliação que serão utilizados (participação em fóruns, provas,
trabalhos, artigos, relatórios, pesquisas, seminários, entre outros) e a periodicidade.

No campo referências bibliográficas, recomendar as bibliografias disponíveis
em fontes digitais, com acesso a banco de dados abertos ou a repositório de arquivos
disponibilizados pelo professor.
 
Como computar a carga horária das atividades síncronas e assíncronas?

Conforme parecer do CNE n. 05/2020, “cabe salientar que a realização das
atividades pedagógicas não presenciais não se caracteriza pela mera substituição das aulas
presenciais e sim pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais
de informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de
aprendizagem e habilidades previstas” (p.08). Ou seja, o tempo da aula síncrona difere do
tempo da aula presencial, pois é complementado por outras atividades assíncronas e estas
integram, igualmente, a carga horária da disciplina.
 
Podem ser ofertadas de forma não presencial disciplinas novas (que não foram criadas
no Sistemas e não possuem código)?

Não. As disciplinas serão criadas no Sistemas após aprovação do COEPEA e
precisam constar no Sistemas para que o professor possa fazer a vinculação com o AVAFURG.
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As disciplinas 2020/1 que serão desenvolvidas de forma não presencial, poderão abrir
mais vagas?

Sim. Contudo, caso parte da disciplina já tenha sido desenvolvida de forma
presencial, esta deverá ser retomada ou compensada para os novos estudantes.
 
Poderão ser ofertadas disciplinas não presenciais de forma condensada?

Sim. Contudo, deve ser evitada a sobreposição das atividades síncronas das
diferentes disciplinas.
 
Como vincular a disciplina ao AVAFURG?

No Siustemas FURG, perfil professor, o docente escolhe o ciclo letivo, a disciplina
e ativa a vinculação ao AVAFURG na barra superior da disciplina. Em caso de dúvida, poderá
consultar a descrição em AVA FORMAÇÃO: avaformacao.furg.br
 
Disciplinas de Orientação de Dissertação ou Tese e Estágio de Docência precisam ser
vinculadas ao AVAFURG?

Não, pois expressam o vínculo do estudante e são desenvolvidas de forma
diversificada.
 
É possível vincular o estudante de pós-graduação, em estágio de docência, no
AVAFURG?

No momento, não é possível incluí-lo, mas a funcionalidade está sendo discutida.
 
É possível tirar dúvidas sobre o AVA FURG?

Sim. Frente qualquer dúvida e ou dificuldade com a plataforma AVA FURG
consulte e registre em: https://sead.furg.br/ava-formacao; ou https://avaformacao.furg.br
 
 

 
 
 

Atenciosamente,
 
 

Gionara Tauchen
Diretora de Pós-Graduação
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