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APRESENTAÇÃO 
 
 Vivemos na chamada “Sociedade da Informação”, que representa o acesso a um            
grande volume de informações, de recursos e ferramentas digitais, as quais podemos            
chamar de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) que estão cada            
vez mais presentes na vida das pessoas, auxiliando em tarefas simples ou complexas,             
pessoais ou profissionais. 
 
 A instituições de ensino em todos os níveis estão inseridas nesse contexto,            
fazendo uso das TDICs em maior ou menor grau, exigindo que os profissionais da              
educação, em especial os professores, incorporem em suas práticas recursos que, na            
maioria dos casos, não fizeram parte de sua formação acadêmica. 
 
 Diante desta realidade, torna-se relevante processos de formação continuada         
visando, de forma prática, apresentar estes recursos aos profissionais da educação,           
estimulando-os à inserção adequada das tecnologias digitais nas suas atividades          
docentes, não apenas digitalizando suas ações diárias, mas ampliando as possibilidades           
de ensino e aprendizagem de forma significativa. 
 

Perspectivas de formação: Reinventando-se a partir das aprendizagens remotas 
 
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido iniciará no dia 08/06/2020 a oferta            
excepcional de um calendário suplementar por decisão do Conselho Superior de Ensino,            
Pesquisa e Extensão (CONSEPE) - Resolução CONSEPE/UFERSA Nº 002/2020, de          
20/02/2020, que Estabelece regras sobre a oferta opcional de componentes curriculares           
em Período Suplementar Excepcional, em função da pandemia de Covid-19, durante a            
suspensão emergencial do calendário acadêmico 2020.1 da graduação. 
 



A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), em parceria com o Núcleo de Educação a             
Distância (NEAD), objetivando dar suporte didático-pedagógico a docentes e discentes da           
instituição, antes e durante o Período Suplementar Excepcional, ofertará minicursos com           
a finalidade de desenvolver habilidades quanto ao uso de tecnologias digitais e de             
metodologias ativas de ensino e de aprendizagem, por decorrência da condição da oferta             
de atividades acadêmicas de ensino remoto emergencial consequente da Pandemia de           
COVID-19 que requer, dentre outras medidas, o isolamento e o distanciamento social. 
 
Para tanto, o formato adotado é o webinário, que consiste em conferência online ou              
videoconferência, em que a comunicação se dará em somente uma via, isto é, apenas o               
conferencista/palestrante se expressa e as outras assistem, podendo interagir pelo chat e            
tecer conversas entre si ou enviar perguntas ao ministrante. 
 

OBJETIVOS 
  

● Realizar ações de formação continuada aos professores e demais profissionais da           
educação, visando assegurar um processo de qualificação permanente e         
sustentável, trabalhando, dessa forma, em prol da qualidade da educação. 

● Apresentar Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação que possam ser          
incorporadas às práticas docentes, ampliando as possibilidades de aprendizagem e          
extrapolando os limites de sala de aula. 

● Praticar o uso de recursos digitais de fácil acesso e gratuitos que possam ser              
utilizados em diversos contextos, níveis de ensino e localidades de forma           
significativa. 

  
 

PÚBLICO-ALVO 
  

● Professores da UFERSA 
● Professores externos à UFERSA 
● Estudantes 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Como resultado, busca-se preencher lacunas na formação dos professores, no          
tocante ao uso adequado das tecnologias digitais, possibilitando que estes dominem           
minimamente um leque de ferramentas que possam ser incorporadas de forma           
pedagogicamente defensável em suas práticas docentes, atendendo a uma característica          
da sociedade atual que, a cada ano, amplia o uso por tecnologias digitais em todo o                
mundo. 
 



CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DE LIVES 
 
Quarta - 27/05/2020 - Horário: 19h às 20h 
Ministrante: Prof. Ulisses de Melo - NEaD/UFERSA 
Temas: 

● Mediação pedagógica por uma comunicação síncrona e assíncrona: possibilidades 
de ensino e aprendizagem remotos 

 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Quinta - 28/05/2020 - Horário: 09h às 11h 
Ministrante: Prof. Leonardo Casillo - UFERSA Mossoró 
Temas: 

● SIGAA na prática para docentes: Portal do Docente. Avaliação das disciplinas.           
Utilização da Turma Virtual. Cadastro de plano de ensino. Lançamento de frequências e             
notas. Disponibilização de materiais de aula (textos, vídeos, etc.). Criação de fórum de             
discussão e chat da turma. Banco de questões. Porta arquivo. 

 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Quinta - 28/05/2020 - Horário: 19h às 20h 
Ministrante: Ronildo Nicodemos - Docente Externo 
Temas: 

● Google Sala de Aula (ClassRoom)  
● Criação da sala virtual no Google Sala de Aula  
● Inserção e correção de atividades no ambiente 

 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Sexta- 29/05/2020 - Horário: 20h às 21h  
Ministrante: Prof. Matheus Menezes - UFERSA Mossoró 
Temas: 

● Uso do Google Meet em atividades de ensino e aprendizagem: O que é a              
ferramenta Google Meet. Funcionalidades e como usá-las.Transmissão.  

 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Segunda - 01/06/2020 - Horário: 19h às 20h 
Ministrante: Prof. Matheus Menezes - UFERSA Mossoró 
Temas: 

● O Youtube como suporte pedagógico e ferramenta didática no Ensino Superior 
 
Link: youtube.com/neadufersa 
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Terça - 02/06/2020 - Horário: 10h às 12hs 
Ministrante: Romário Nogueira - NEaD/UFERSA 
Temas: 

● SIGAA na prática para discentes: utilização dos recursos e ferramentas de           
informação, comunicação e aprendizagem do SIGAA. 

 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Terça - 02/06/2020 - Horário: 19h às 20h 
Ministrante: Ronildo Nicodemos - Docente Externo e Profa. Joseane Macedo - UFERSA 
Mossoró 
Temas: 

● Ferramentas digitais para ensino remoto de matemática 
 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Quarta - 03/06/2020 - Horário: 19h às 21h 
Ministrante: Romário Nogueira - NEaD/UFERSA 
Temas: 

● Google apresentação, documentos e planilha. 
● Google formulários 

 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Quinta - 04/06/2020 - Horário: 19h às 20h 
Ministrante: Profa. Adriana Guimarães - UFERSA Angicos / Prof. Ulisses de Melo - NEaD 
Temas: 

● O processo de avaliação da aprendizagem no ensino remoto: concepções e 
práticas. 

 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Sexta - 05/06/2020 - Horário: 10h às 11h 
Ministrante: Profa. Francisca Monteiro - NEaD/UFERSA 
Temas: 

● Gerenciamento de tempo e orientação de estudos diante dos desafios de estudar a 
distância 

 
Link: youtube.com/neadufersa 
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Segunda - 08/06/2020 - Horário: 17h às 18h 
Ministrante: Profa. Janini Nunes - PROGRAD/UFERSA 
Temas: 

● As emoções e o processo de ensino e aprendizagem 
 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Segunda - 08/06/2020 - Horário: 19h às 20h 
Ministrante: Jéssica Fernandes - NEaD/UFERSA / Elisama Daniela - NEaD/UFERSA  
Temas: 

● Captação de Áudio e Criação de Podcasts 
 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
Terça - 09/06/2020 - Horário: 19h às 20h 
Ministrante: Adriana Guimarães - UFERSA Angicos 
Temas: 

● Edição de vídeos pelo computador e celular 
● Como carregar um vídeo no youtube pelo computador e celular 
● Como fazer uma transmissão no youtube com várias pessoas em locais diferentes  

 
Link: youtube.com/neadufersa 
 

PRÓXIMOS CURSOS 
 
15/06/2020 a 19/06/2020: Potenciais e perspectivas para o fortalecimento da EaD 
Ministrantes: Equipe NEaD/Ufersa 
 
15/06 às 19h: O papel das licenciaturas à distância na interiorização do ensino  
16/06 às 19h: Metodologias do Ensino à Distância 
17/06 às 19h: Potencialidades dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem com pocket           
Moodle  
18/06 às 19h: Caminhos e estratégias para o sucesso do aluno EaD 
19/06 às 19h: Videoaulas e materiais didáticos: Discutindo a construção da interação e             
significado na EaD 
 
Link: youtube.com/neadufersa 
 
20/06/2020 a 30/07/2020: Metodologias de ensino e aprendizagem no Ensino Superior: 
recursos em tempos de pandemia (Via Plataforma Moodle) 
Ministrantes: Andrea Taborda Ribas da Cunha, Maiara de Moraes, Francisca Monteiro da            
Silva Perez. 
 

http://youtube.com/neadufersa
http://youtube.com/neadufersa
http://youtube.com/neadufersa
http://youtube.com/neadufersa


ENCONTROS VIRTUAIS 
 

A partir do diagnóstico realizado, realizar encontros virtuais semanais ao vivo,           
através de lives na plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube para apresentar            
um recurso por vez, seguindo a sequência de necessidades apresentados pelos próprios            
participantes. 

 
 

MATERIAL GERADO 
 

Os encontros semanais terão duração máxima de duas horas e serão gravados            
para visualização posterior. Dessa forma, será gerado um banco de vídeos que sempre             
poderão ser acessados pelos participantes ou demais interessados.  
 
 

CERTIFICAÇÃO 
 

Os participantes serão certificados pelo total de encontros que participaram, como            
forma documentar o processo que formação continuada que estão envolvidos. Para isso,            
os ministrantes disponibilizarão link para formulário do google docs ao final de cada             
sessão através do chat do Youtube. Os participantes preencherão com nome, CPf, Data             
de Nascimento e E-mail. 
 
 


