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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS AOS DOCENTES PARA O ENSINO
REMOTO EMERGENCIAL NA UNILA

“O que outrora se delineava em breves traços é hoje uma realidade 
possível de concretizar devido a esta migração forçada” (MOREIRA; 
SCHLEMMER, 2020)

CONTEXTUALIZANDO O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NA UNILA

Diante da pandemia mundial de Covid-19 e do imprescindível

prolongamento das medidas de afastamento social no âmbito da educação a que

todos e todas estamos submetidos/as, enquanto comunidade acadêmica, cabe à

instituição implementar ações para a retomada das atividades de ensino, que

foram suspensas na UNILA em 17 de março de 2020, sendo retomadas de forma

remota em 21 de setembro. Sem dúvidas, ainda nos encontramos vulneráveis às

complicações que a doença pode acarretar e a prevalência dessas medidas

continuam primordiais para resguardar a vida e a saúde de toda a comunidade,

bem como impedir os processos de contágio. Por outro lado, é evidente que os

prejuízos em relação às atividades de ensino se aprofundam cada vez mais

conforme permanece a suspensão.

Este cenário tem sido motivo de preocupação para as instituições de

ensino de forma geral e tem provocado um amplo movimento de busca por

alternativas didático-pedagógicas, apoiadas nos meios tecnológicos disponíveis,

para o enfrentamento da crise na área da Educação.

A Unila, acompanhando a tendência das demais universidades federais em

adotar medidas para a retomada, mesmo que parcial e mantendo o distanciamento

social, das atividades de ensino dos cursos de graduação, publicou a Resolução

nº. 05/2020/COSUEN, pela Comissão Superior de Ensino, que estabelece o

“Período Especial Emergencial na Graduação da Universidade Federal da

Integração Latino-Americana - Unila, enquanto durar a restrição às aulas

presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-

CoV-2” (art. 1º.). O documento ainda determina que, neste Período Especial

Emergencial, “fica autorizada, em caráter excepcional, a oferta de atividades em
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componentes curriculares presenciais de Graduação por meio de Ensino Remoto

Emergencial (ERE)” (art. 1º/ §1º.) e sua vigência é “até 31 de dezembro de 2020,

podendo ser suspenso ou prorrogado pela Comissão Superior de Ensino[...]” (art.

1º / §2º).

Neste contexto, as Orientações Pedagógicas para o Ensino Remoto

Emergencial da Unila que apresentamos aqui, por meio da PROGRAD, têm por

finalidade oferecer uma compreensão mais objetiva, ainda que de maneira

incipiente em nossa universidade, das características dessa forma de ensino e

sugerir alguns procedimentos metodológicos para o seu desenvolvimento. Visa,

portanto, orientar o trabalho docente para pensar e retomar as atividades de ensino

diante dos desafios do momento, em particular, o deslocamento do ambiente físico,

“real”, de interação e construção do conhecimento, para o ambiente virtual, online,

que as circunstâncias exigem.

Cabe ressaltar, de início, a completa excepcionalidade que caracteriza o

momento que estamos vivendo, ou seja, a pandemia, que ainda persiste, afetou

profundamente os mais amplos setores da sociedade (saúde, economia, educação

e cultura), colocando em risco a saúde da população e exigindo de todos/as uma

mobilização solidária de esforços sem precedentes em seu enfrentamento.

Passamos, desde então, a viver sob um estado de emergência e a depender da

evolução da doença para planejar o retorno de nossas atividades cotidianas ao

“normal”. Isso tudo se expressa pelo termo “Emergencial” que aparece na referida

Resolução 05/2020/COSUEN.

Assim, em função desta emergência, a estratégia das instituições de

educação superior para que se viabilize a retomada do ensino, enquanto

permanecem as medidas de distanciamento social, é recorrer a mecanismos

digitais desenvolvidos ou não para atividades pedagógicas e potencializá-los. Por

outro lado, a utilização desse tipo de recurso para fins didático-pedagógicos não é
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uma novidade, pois já faz parte, em grande medida, da rotina de professores e

alunos do ensino superior. O que há de novo agora, nas palavras de José A.

Moreira e Eliane Schlemmer, em artigo recente publicado na Revista UFG, é que

“[…] a suspensão das atividades presenciais físicas […] gerou a
obrigatoriedade dos professores e estudantes migrarem para a realidade
online, transferindo e transpondo metodologias e práticas pedagógicas
típicas dos territórios físicos de aprendizagem, naquilo que se tem
apelidado de ensino remoto de emergência” (MOREIRA; SCHLEMMER,
2020, p. 07).

Essa mobilização de esforços a fim de encontrar soluções para as

adversidades momentâneas define os limites e potencialidades do Ensino Remoto

Emergencial (ERE) e o difere da modalidade de Educação a Distância (EAD),

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. Portanto, conforme a

Resolução do Conselho Superior de Ensino:

art. 2º […]
§1º Entende-se por Ensino Remoto Emergencial - ERE o regime de ensino
adotado temporariamente para desenvolver as atividades acadêmicas
curriculares com mediação pedagógica por meio de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC´s) e complementares, possibilitando a
interação Discente-Docente-conhecimento. (Resolução 05/2020/COSUEN/
UNILA).

O traço temporário marca a implementação do ERE enquanto medida

institucional para o atendimento das demandas de ensino neste momento. Com

isso, a reflexão e a prática em torno das possibilidades educacionais dos meios

digitais se ampliam, suscitando discussões e promovendo capacitações nas

diversas áreas e níveis da Educação (Superior, Básica, Profissional e Tecnológica)

no país. Em outras palavras, tornam-se, enfim, oportunas mediante os desafios

que o permanente contexto de pandemia e afastamento social nos impõe.

Embora compartilhem características e elementos afins, o Ensino Remoto

Emergencial não se confunde com o que se conhece tipicamente como EAD –

Educação a Distância. Isso porque é muito diverso o contexto em que estão sendo

mobilizadas e articuladas tais características e elementos no primeiro em relação
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ao que ocorre na segunda. Em relação ao ERE é oportuna a observação de

Moreira e Schlemmer (2020, p. 09) esclarecendo que “o objetivo principal nestas

circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional online robusto, mas sim

fornecer acesso temporário e de maneira rápida durante o período de emergência

ou crise”.

Medida necessária para se atender aos protocolos de saúde, a suspensão

das aulas, em 17 de março deste ano, instaurou definitivamente em nossa

Universidade o processo de monitoramento dos desenvolvimentos ulteriores dessa

verdadeira crise. A adoção do ERE, a essa altura, se insere nesse processo e, por

sua vez, inaugura uma série de novos desdobramentos relativos à sua aplicação.

Em resumo, temos até o momento o seguinte quadro das principais ações

administrativas adotadas em função da pandemia:

Data / período Ocorrência Ação

17/03 Suspensão das aulas. Portaria 96/2020/GR de 
18/03/2020.

18/03 Criação do CIEC – Comitê 
Institucional de Enfrentamento ao 
Covid-19.

Portaria 95/2020/GR de 
18/03/2020.

A partir de 
Março

Suspensão das datas previstas no 
Calendário Acadêmico para 
realização de atividades 
específicas.

Resolução nº. 04/2020/CONSUN 
de 01/04/2020.

De 26/05 a 
15/06

Consulta online sobre alternativas 
para minimizar impactos na vida 
acadêmica diante da pandemia.

Pró-reitorias de Graduação 
(PROGRAD), de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG), de Extensão 
(PROEX) e de Assuntos Estudantis 
(PRAE).

30/06

Criação da CAPAadm – Comissão 
de Acompanhamento e 
Planejamento de Atividades 
Administrativas.

Portaria 206/2020/GR.
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Criação da CAPAacad – Comissão 
de Acompanhamento e 
Planejamento de Atividades 
Acadêmicas.

Portaria 207/2020/GR.

03/08 Cadastro do Processo 
23422.008730/2020-33 no SIPAC.

O processo reúne a documentação 
referente às discussões acerca da 
Minuta de Resolução para instituir e
regulamentar o Período Especial 
Emergencial de Ensino de 
Graduação.

17/08 Instituição do Período Especial 
Emergencial e adoção do Ensino 
Remoto Emergencial.

Resolução nº. 05/2020/COSUEN.

31/08 Aprovação do Calendário 
Acadêmico da Graduação do 
Período Especial Emergencial.

Resolução nº. 09/2020/CONSUN

Neste contexto se insere a oferta de capacitação docente do I Ciclo de

Vivências Formativas, promovida pelas Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)1, com o tema “Tecnologias na

Educação Superior”, trabalhado em 03 (três) cursos a distância e 04 (quatro) lives,

que estão disponíveis no site “EaD Unila”, no Youtube2. Ressaltamos que os

conteúdos abordados nestas apresentações compõem, também, o escopo teórico

deste documento. 

Elencamos na tabela abaixo cada um desses eventos nominalmente:

I CICLO DE VIVÊNCIAS FORMATIVAS

TEMA: Tecnologias na Educação Superior

Lives/Palestras Cursos

19/08, às 16h

“Diferenças entre ensino remoto, educação
a distância e educação híbrida e o uso de

25/08 a 21/09

"Práticas docentes com recursos
tecnológicos" (45h)

1 Secundadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e pelo Departamento de Educação a Distância (DED). Cf.: 
<https://portal.unila.edu.br/informes/ciclo-de-vivencias-formativas-tecnologias-na-educacao-superior>. Acesso em 08 set. 2020.

2 https://www.youtube.com/channel/UCxz9AYvewUMR7vGhr1AT8Wg
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plataformas digitais”

Palestrante: Profª. Drª. Ilka Márcia R. de 
Souza Serra – UEMA.

Mediadora: Profª. Drª.  Marcela S. Kropf – 
ILACVN/UNILA.

Mediadora: Profª. Drª. Geovana Gentili 
Santos - UFPR.

25/08, às 16h

“Ensinar e aprender com tecnologias”

Palestrante: Profª. Drª. Mára Lúcia 
Fernandes Carneiro – UFRGS.

Mediadora: Profª. Drª. Mariana Cortez – 
ILAACH/UNILA.

10 a 21/09

"Preparação de aulas gravadas e aulas ao
vivo para iniciantes" (16h)

Mediadores:
Profª. Ma. Josebely Martins de Souza Costa -
UEM
Prof. Me. Carlos Fransley Scatambulo Costa -
UEM

01/09, às 16h

“O papel docente em ambientes virtuais de
aprendizagem”

Palestrante: Profª. Drª. Nara Maria 
Pimentel – UnB.

Mediadora: Profª. Drª. Kátya Regina de 
Freitas Zara – ILATIT/UNILA.

10 a 21/09

"Ambientes virtuais para o Ensino
Emergencial Remoto (ERE), a Educação

Híbrida e a Educação a Distância"
Mediadores: 

SIGAA: Esp. Stephani Caroline Souza da
Silva - UNILA 

Moodle: Profª Drª Cleide Araújo - UFSCar 

Google Classroom: 
Profª. Ma. Josebely Martins de Souza Costa -
UEM
Prof. Me. Carlos Fransley Scatambulo Costa -
UEM

 

08/09, às 16h

“O que considerar no planejamento e na
elaboração de materiais didáticos para o

Ensino Remoto Emergencial (ERE)?”

Palestrante: Profª. Drª. Maria Josele Bucco 
Coelho – UFPR.

Mediadora: Profª. Drª. Maria Alejandra Nicolas
– ILAESP/UNILA.

Fonte: <https://portal.unila.edu.br/eventos/1o-ciclo-de-vivencias-formativas-tecnologias-na-educacao-
superior>. Acesso em 08 set 2020. Adaptado.

Outras medidas, por sua vez, visam atender às demandas discentes neste

período, principalmente por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).

Mencionamos aqui o Edital nº. 07/2020/PRAE/UNILA, relacionado ao Projeto

Alunos Conectados RNP/MEC, cuja “[...] finalidade [é] possibilitar aos discentes de

graduação da UNILA a participação no período de Ensino Remoto Emergencial

(ERE)” (Edital op. cit. - preâmbulo), por meio da “ [...] disponibilização e

monitoramento de pacote de dados, para discentes das IFES em condição de

vulnerabilidade socioeconômica, para desenvolvimento de suas atividades
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acadêmicas, fora do campus de sua instituição de ensino”, conforme o tópico “1.

Objetivos” (idem, ibdem). Também foi publicado o Edital 06/2020/PRAE/UNILA, que

oferece a possibilidade de auxílio financeiro temporário em função da pandemia a

ser “[...] pago de agosto até dezembro de 2020 no valor de R$ 500,00 (quinhentos

reais)” (Edital op. cit., item 02 Das disposições). Finalmente, há o Edital Nº

08/2020/PRAE/PRPPG/UNILA de “Apoio Inclusão Digital - Acesso à Internet”, que

prevê o pagamento de bolsa “em valor mensal de R$120,00, para fins de

contratação de serviços de internet banda larga” (Edital op. cit., subitem 4.1) para

discentes de graduação e pós-graduação.

Por fim, cabe ressaltar que, na UNILA, a resolução Resolução nº. 05/2020/

COSUEN estabeleceu que a adesão ao Período Especial Emergencial é de caráter

facultativo para docentes e discentes. A não obrigatoriedade visa contemplar

aqueles que, por razões diversas, não podem ou não desejam retomar as

atividades de ensino e aprendizagem nesse momento. Entre aqueles que optarem

por participar do Período Especial Emergencial, destacamos a necessidade de se

considerar as condições de estudo e acesso aos meios tecnológicos a que estão

submetidos. No ERE o planejamento pedagógico está condicionado, sobretudo, à

realidade de inclusão digital vivenciada pelos atores que participam do processo.

Para esse planejamento, os dados resultantes da consulta on-line3 realizada pela

UNILA sobre as alternativas para minimizar impactos na vida acadêmica diante da

pandemia, que estão disponibilizados no site da instituição, podem contribuir

significativamente.

Nesse sentido, visando auxiliar docentes e discentes no processo de

retomada das atividades acadêmicas, a Pró-Reitoria de Graduação está

trabalhando para adequar-se às exigências apresentadas pelo Ensino Remoto

Emergencial, buscando criar canais de diálogo e interação, e agindo mediante as

condições de ineditismo e emergência que o cenário requer, na busca por

caminhos que nos conduzam, da forma mais equilibrada possível, à efetivação do

ERE na UNILA.

3 Disponível em:
<https://portal.unila.edu.br/noticias/estao-disponiveis-para-acesso-os-dados-resultantes-da-consulta-on-line-sobre-alternativas-para-
minimizar-impactos-na-vida-academica-diante-da-pandemia>. Acesso em 10 set. 2020.
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OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DO 
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNILA.

Superadas as discussões iniciais realizadas no intuito de se estabelecer os

regramentos acerca do modelo de ensino remoto a ser adotado na instituição, o

momento agora é de construção coletiva em busca da operacionalização das

medidas sugeridas a fim de se viabilizar a oferta e execução dos componentes

curriculares por meio do ERE na UNILA.

O cenário é desafiador, evidentemente, e é preciso não perder do horizonte

que, tanto quanto no modo presencial, os processos de ensino e de aprendizagem

terão como norte a autonomia e o protagonismo discente, mediados e motivados

pela orientação docente. Nesse aspecto, compreender as características do ERE,

as atividades que poderão ser realizadas e a melhor maneira de organizá-las, a

partir das especificidades do componente curricular a ser trabalhado, é

determinante para se atingir os objetivos pretendidos.

Entendendo a indissociabilidade entre o ensino e a aprendizagem, torna-se

importante salientá-los como processos que necessitam de constantes reflexões e

adaptações. Ao adaptar as formas de ensino para o ERE, é adequado fazer a partir

da reflexão sobre as formas de aprender dos estudantes, suas condições, seus

acessos e suas realidades. Os estudantes da UNILA, assim como grande parte dos

estudantes em todo o mundo, também estão adaptando-se a novas formas de

aprender e estudar.

Entende-se que a autonomia, a capacidade reflexiva e a iniciativa são

fatores construídos no decorrer do processo de aprendizagem, e o ERE poderá

configurar-se como uma oportunidade de maior amadurecimento destes fatores

para os estudantes da UNILA. Por isso o docente pode pensar metodologias que

enriqueçam estes aspectos, entendendo que o processo de formação é contínuo,

especialmente neste momento de rápida adaptação.

Nesse sentido, refere-se aqui ao documento elaborado e publicado

recentemente pela Universidade Federal de Pernambuco, em que algumas

orientações são realizadas para o ensino remoto, enfatizando também a autonomia

do estudante como um elemento importante na medida em que: 
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(...) as propostas de ensino superem o uso da tecnologia e dos ambientes
virtuais de aprendizagens como espaços-tempos de transmissão de
conhecimento apenas, para que sejam desenvolvidas atitudes de
protagonismo docente e discente, resultantes da autonomia no processo
de ensinar e aprender. Nesse sentido, o discente será protagonista à
medida que seja ativo, responsável por sua própria atividade a partir da
orientação docente, e não dela exclusivamente dependente. E, no contexto
de ensino em condições remotas, os/as docentes assumem um
protagonismo na construção de uma nova forma de atuação da docência
em formas antes não vividas, por isso sem modelos prontos, pois se
deparam não apenas com a distância física e temporal, mas também com
as condições sociais, econômicas, emocionais, de saúde entre outras,
decorrentes da pandemia (UFPE, p.9)

As discussões acerca do uso das tecnologias na educação não são

novidade, o novo no cenário atual é a urgência em se pensar a primazia dos

aparatos tecnológicos enquanto possibilitadores da interação necessária para que

os processos de ensino e aprendizagem aconteçam no ERE. A construção de

vínculos, tão necessária e positiva desde a perspectiva da relação estabelecida

entre docente e discente, no ERE se dá, obrigatoriamente, através da mediação

das ferramentas tecnológicas. Desse modo, as tecnologias que já fazem parte do

trabalho docente há muito tempo, agora tornaram-se imprescindíveis para sua

concretização. 

É importante que em seu processo de busca por uma ferramenta

tecnológica o docente considere aquela que melhor se adeque à sua proposta

pedagógica. Evidentemente, haverá necessidade de repensar a aula e sua prática,

considerando os desafios apresentados e utilizando-se, muito provavelmente, de

aparatos e prerrogativas que até pouco tempo poderiam ser desconhecidas ou

mesmo de menor importância em sua prática. Nesse processo de pesquisa e

seleção dos dispositivos que subsidiarão o trabalho docente, optar por aqueles que

apresentem maior facilidade de acesso é requisito importante a ser considerado,

pois dificuldades podem ser previstas neste caminho.

Embora tais desafios estejam diretamente ligados à prática de ensino-

aprendizagem, relação que acontece entre docente e discentes, é importante

contar com um suporte necessário de diferentes segmentos da instituição que vem

pensando e contribuindo para o ERE. Dessa forma, destaca-se que a resolução

aprovada estabelece que compete às Pró-reitorias finalísticas, com auxílio do
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departamento de Educação à Distância – Ded, o apoio tecnológico contínuo em

ambientes virtuais de aprendizagem para docentes e discentes.

A professora Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra em sua palestra “Diferenças

sobre ensino remoto, educação a distância e educação híbrida e o uso de

plataformas digitais”, realizada no âmbito do I Ciclo de Vivências Formativas 2020

da UNILA, abordando o conceito pedagógico de distância transacional4, ressalta

que presença e ausência são formulações subjetivas quando se considera que no

aspecto educacional o mínimo de distância tem a ver com o máximo de interação

entre professor aluno, independente da modalidade. Ela lembra, ainda, que o

ensino remoto não se diferencia em termos metodológicos do ensino presencial,

mas pelas formas de adaptação desse ensino presencial que passa a ser remoto

(SERRA, 2020).

O cenário de incertezas e inseguranças em que se vive atualmente contribui

para uma maior instabilidade na forma como nos relacionamos com o mundo, por

isso ressalta-se a importância de, num exercício de empatia e solidariedade com o

outro e conosco, estarmos atentos às diferentes realidades vivenciadas, de modo

que questões como saúde mental e bem-estar pessoal devem ser considerados

durante o processo de planejamento e execução das atividades no ERE. Por isso,

é importante ressaltar que a UNILA conta com estruturas de apoio psicológico e de

apoio pedagógico, sendo necessário buscar orientações de como acessá-los nos

respectivos departamento e Pró-Reitorias responsáveis. 

Apoio psicológico para docentes: 

● Departamento de Promoção e Vigilância à Saúde (DPVS) - PROGEPE.

Informações: https://portal.unila.edu.br/progepe/saude/apoio-psicologico

Apoio psicológico para discentes:

● Seção de Psicologia (Sepsico) do Departamento de Apoio ao Estudante -

PRAE.

Informações: https://portal.unila.edu.br/prae/auxilios/psicologia

4Em sua fala a professora Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra diz que Distância Transacional é um conceito utilizado por Michael
Moore e o define da seguinte forma: “é um conceito pedagógico que trata da relação professor-aluno na educação, quando esses
estão separados no espaço e/ou no tempo. O conceito de transação deriva da definição da interação entre os indivíduos e o meio,
sendo essa relativa ao espaço educacional, ou seja, uma interatividade social. A distância transacional varia de acordo com o nível
de envolvimento proporcionado pelo curso, independente da modalidade”.  
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Apoio pedagógico:

● O apoio pedagógico é realizado por meio de atividades de ensino, visando

um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, mesmo frente às

adversidades enfrentadas no momento. Assim, é importante destacar que

atualmente estão vigentes, no âmbito da PROGRAD, editais que tratam da

concessão de bolsas para realização de Monitoria para o ERE. Além disso,

segue em andamento a Monitoria de Ensino na Modalidade de promoção da

permanência de estudantes indígenas, refugiados, e portadores de visto

humanitário, com 12 monitores que atuam nas áreas de Bilinguismo,

Letramento e Matemática, buscando contribuir para a permanência de

estudantes em condições de vulnerabilidade social e econômica.

Informações: prograddaad@unila.edu.br

O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO ERE DA UNILA

Ao abordar planejamento e organização das atividades na situação de ERE

na UNILA, é importante retomar os princípios filosóficos e metodológicos da

instituição, presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e

formulados para orientar as práticas de ensino:

São princípios da universidade a interdisciplinaridade, a interculturalidade,
o bilinguismo e o multilinguismo, a integração solidária e a gestão
democrática. (…). Debatendo conhecimentos historicamente acumulados,
o professor trabalhará com o aluno na perspectiva de parceria intelectual e
coautoria do conhecimento. Neste contexto, a UNILA pretende priorizar um
processo de ensino-aprendizagem em que os conteúdos sejam
fundamentais e significativos. (UNILA, PDI, 2013)

Assim como no ensino presencial, torna-se primordial levar em conta tais

princípios para o planejamento e desenvolvimento das atividades no ERE da

UNILA. Enfatiza-se a interdisciplinaridade, a interculturalidade e o bilinguismo e

multilinguismo como elementos centrais na elaboração dos planejamentos.

No ensino remoto, tanto em aulas síncronas como assíncronas, as

atividades e discussões devem levar em consideração a inter-relação da

diversidade de conteúdos curriculares e metodologias, como aponta o PDI ao
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enfatizar a interdisciplinaridade. Também é importante um diálogo intercultural,

respeitando e possibilitando integração das diferentes culturas dentro das

atividades de ensino remoto, respeitando o princípio da interculturalidade. Da

mesma forma, a situação de diferentes contatos linguísticos deve ser refletida

como uma realidade dentro do ERE, para que o componente curricular possa

atender as possíveis diversidades. 

Nesta perspectiva, para os docentes que optarem por aderir ao Período

Especial Emergencial, a oferta do componente curricular de modo remoto deverá

atender os princípios que norteiam a instituição. 

Assim também, é fundamental um plano de ensino condizente com as

demandas advindas dessa nova realidade. Na elaboração do planejamento de

ensino, é importante ter em perspectiva a situação discente e a própria condição

docente no contexto de produção dos materiais e conteúdos pertinentes ao

componente curricular que se pretende trabalhar, além de ter como diretrizes suas

características e especificidades. Assim, é preciso pensar quanto à possibilidade

ou não de oferta desse componente no modo de ERE.

Para tanto, é relevante considerar integralmente a organização das

atividades que serão desenvolvidas no decorrer do componente curricular, em

coerência com os objetivos a serem atingidos e com as características dos

conteúdos a serem abordados nas aulas. A Resolução COSUEN N. 05/2020, em

seu Art. 6°, possibilita que as atividades possam ser desenvolvidas em diferentes

combinações: 

I - Atividades síncronas, envolvendo a comunicação de forma simultânea,
em “tempo real”, com os(as) participantes conectados(as)
simultaneamente no ambiente virtual de aprendizagem; 
II - Atividades assíncronas, possibilitando que Docentes e Discentes
realizem ações a qualquer momento, sem necessidade de estarem
conectados ao mesmo tempo;

Este é um aspecto importante na organização mais adequada das

atividades, podendo o docente partir da forma como estas eram desenvolvidas

presencialmente, a fim de adequá-las. Se, por exemplo, alguns conteúdos eram

organizados por aulas expositivas, ou por leituras individuais, sem a necessidade

de participação e debate momentâneo dos discentes, estas podem ser adaptadas

Orientações pedagógicas aos docentes para o ensino remoto emergencial na UNILA 13



mais facilmente para um modelo de atividades assíncronas. Para conteúdos que

dependem de uma interação ativa no momento da aula, como debates,

questionamentos e interações entre os estudantes, orienta-se que a adaptação

aconteça por meio de atividades síncronas.

Diante do exposto, o planejamento quanto à organização do tempo é

determinante para o sucesso do processo pedagógico. É preciso considerar que os

tipos de vivências estabelecidas em ambientes virtuais diferem daquelas que

acontecem presencialmente, e possuem características próprias. Assim, questões

como tempo na frente da tela do computador/tablet/celular, em uma mesma

posição e submetidos à claridade e aos estímulos constantes da conectividade são

elementos pertinentes a serem considerados durante a elaboração do

planejamento. Do mesmo modo, é imperativo pensar, também, que o tempo das

aulas no ERE é um tempo distinto daquele experimentado durante as aulas no

modelo presencial. Ainda nessa perspectiva, considera-se conveniente acentuar

que um plano de ensino que contemple atividades síncronas e assíncronas de

forma equilibrada pode representar maiores benefícios na busca por se atender as

diferentes formas de aprendizagem, respeitando-se as singularidades do corpo

discente que participará das atividades.

Orienta-se que a partir dos objetivos a serem atingidos e conteúdos

programáticos do componente curricular, seja organizado o espaço online a ser

utilizado nas aulas e/ou atividades, bem como demais materiais, estratégias e

ferramentas para o desenvolvimento destes conteúdos. Diante destas questões,

apresenta-se a seguir exemplos de atividades online assíncronas e síncronas, em

um quadro elaborado e publicado pela Universidade Federal de Pernambuco, em

documento específico para o ensino remoto:

Objetivos de
ensino

Atividades Assíncronas Atividades Síncronas

Aprender
conceitos

Leituras ; Pesquisas;
Questionários; Vídeos;
Entrevistas online;
Mapas conceituais; Mapas mentais;
Listas de exercícios;
Estudos Dirigidos;

Encontros online para apresentar 
conceitos básicos;
Encontros online para tirar dúvidas 
dos estudantes;
Encontros online para gerar 
sínteses conceituais coletivas;
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Aprender 
processos

Esquemas;
Vídeos;
Infográficos;
Leituras;
Mapas de fluxo;

Encontros online para explicar 
etapas de processos e mostrar 
exemplos;
Encontros online para tirar dúvidas;
Encontros para seminário dos 
estudantes;

Desenvolver
habilidades

Sínteses críticas;
Produções audiovisuais em apps;
Produções físicas gravadas em 
vídeo;

Encontros online para explicar as 
propostas de aprendizagem;
Grupo de trabalho online, com 
monitoramento do professor, para 
desenvolvimento das habilidades;
Encontros online para tirar dúvidas;

Refletir 
sobre ideias

Debates em fóruns de discussão ou
murais;
Produção de textos analíticos;
Produção de textos comparativos;
Produções audiovisuais refletindo 
diversos pontos de vista;

Encontros online para debate de 
ideias;
Encontros online para seminários 
de estudantes;

Desenvolver 
produtos ou
processos

Produções audiovisuais em apps;
Produções físicas gravadas em 
vídeo;
Debates em fóruns de discussão ou
murais;

Encontros online para explicar as 
propostas de aprendizagem;
Grupo de trabalho online, com 
monitoramento do professor, para 
desenvolvimento dos processos ou 
produtos;
Encontros online para seminários 
de estudantes;

FONTE: UFPE 2020.

Percebe-se que podem ser atingidos diferentes objetivos de ensino com as

mesmas atividades onlines, bem como o mesmo objetivo pode ser trabalhado de

formas diferentes. Na organização da atividade orienta-se, portanto, que o docente

encontre a forma que melhor atende a realidade da turma e do componente

curricular, buscando possibilitar o aprendizado mais significativo dos estudantes.

Durante a elaboração do cronograma do componente curricular deve-se

atentar para que não ocorram sobreposições de horários e atividades durante as

aulas síncronas. Além disso, é importante certificar-se quanto à disponibilidade de

horário para que os discente realizem outras atividades que lhes sejam

designadas. O planejamento deve contemplar um cronograma de realização de
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atividade possível de ser executado.

É preciso considerar, ainda, que nas atividades síncronas pode acontecer do

discente apresentar dificuldade de acesso no momento da interação, de modo que

está prevista pela resolução, art. 9º § 3º, a possibilidade de alternativas de

disponibilização das atividades de forma assíncrona, mesmo que por período

definido, contendo formato equivalente e com mesmo teor formativo.

Outra situação que deve ser pensada com cuidado é a disponibilização das

bibliografias para o desenvolvimento dos conteúdos. A Resolução N.05/2020/

COSUEN, em seu Artigo 8, § 4º, estabelece que “Na definição das bibliografias

básica e complementar nos planos de ensino, o(a) Docente deverá priorizar a

indicação de referências bibliográficas que possam ser consultadas pelos(as)

Discentes de modo remoto, abrindo-se exceção ao previsto inicialmente nos PPCs

de cada curso.”

Ressalta-se que a dificuldade de acesso às bibliografias configura-se como

um dos desafios impostos pelo Ensino Remoto. Dessa forma, além de utilizar-se

dos materiais disponibilizados online como possibilidades de referenciais para o

componente curricular ofertado, o formato remoto pode, também, requerer que o

docente produza materiais pertinentes a esse tipo de ensino e adequado as

ferramentas escolhidas como mediadoras desse processo. Nesse sentido,

ressaltando o serviço já realizado pela Biblioteca da UNILA5, a resolução aprovada

prevê, em seu artigo 20, que a “[...] Biunila disponibilizará, em formato digital,

serviço de orientação para acesso a bases de dados autorizados para a Unila e

outros acervos digitais para o(a)s Docente(s) e Discente(s) em prazo compatível

com o início do ERE”.

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) recentemente

realizou publicações sobre o tema central “Ensino Remoto Emergencial”. Refere-se

aqui a uma destas publicações realizada por Morais (et all.), que preocupados com

o acesso a materiais acadêmicos de qualidade neste momento, apresentam alguns

links de Repositórios: 

• eduCapes - Repositório Educacional Digital da Capes de recursos
abertos, cujo acervo dispõe de laboratórios remotos e virtuais, jogos

5 https://portal.unila.edu.br/biblioteca/servicos 
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educacionais, e-books, videoaulas, e quaisquer outros materiais de
pesquisa e ensino, desde que sejam licenciados de maneira aberta ou
estejam sob domínio público e sejam oriundos do Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB) ou ainda de parcerias com outras instituições,
nacionais e internacionais. O referido repositório pode ser acessado tanto
por alunos como por profissionais de educação básica, graduação e pós-
graduação pelo link: https://educapes.capes.gov.br

• Plataforma Aprendizagem Aberta - Essa plataforma tem o objetivo de
facilitar e inovar no uso das tecnologias para a aprendizagem de formas
diferentes e em sintonia com as práticas da sociedade moderna e
conectada. Permite criação, armazenamento e compartilhamento, por meio
de licenças de autoria escolhidas não só pelos seus autores mas também
por todos os usuários, com o uso de licenças flexíveis, ampliando, assim, a
base de recursos educacionais abertos. Seu acesso é pelo link:
https://www.aprendizagemaberta.com.br/

• Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) - O Banco
Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) é um portal de recursos
didáticos disponíveis para todos os níveis de ensino. É uma iniciativa do
Ministério da Educação em parceria com o Ministério de Ciência e
Tecnologia, com a Rede Latino-americana de Portais Educacionais
(RELPE), com a Organização dos Estados Ibero-americanos, entre outras
instituições. Nele, estão disponíveis recursos digitais abertos, elaborados
em diversos formatos, como imagens, mapas, áudio, vídeos, simulações.
O acesso ao BIOE é pelo link:
http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio

• MIT Opencourseware - É um portal do Massachusetts Institute of
Technology (MIT) que dispõe de materiais de ensino com licença aberta
para livre adaptação e uso. Contém conteúdo educacional de nível
superior em formato digital, em todas as áreas do conhecimento. O acesso
é pelo link: https://ocw.mit.edu/index.htm

• Repositório Aberto da UNIVERSIDADE AbERTA de PORTUGAL - O
repositório institucional da UNIVERSIDADE AbERTA (UAb) de Portugal
disponibiliza, além de publicações científicas da Universidade, o acesso a
recursos educacionais abertos produzidos pela instituição, visando
potencializar a criação de novos recursos educativos e acessíveis a todos.
Acesso pelo link:https://repositorioaberto.uab.pt/(MORAIS et all,2020, p.18)

Os Recursos Educacionais Abertos – REA indicados acima são produzidos

e disponibilizados no Brasil e no mundo, incluindo desde cursos, módulos, artigos,

vídeos, softwares, bem como outras ferramentas para o acesso ao conhecimento.

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS POSSÍVEIS NO ERE DA UNILA

Conforme o exposto anteriormente, as metodologias de ensino, entendidas

aqui como princípios que orientam o processo de ensino e aprendizagem no ERE
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da UNILA, devem ser planejadas e aplicadas levando em considerações alguns

aspectos importantes deste momento, já abordados anteriormente, como as

características do ensino-aprendizagem, as condições em que a aula se

estabelece, a relação entre os envolvidos, os objetivos e conteúdos previstos pelo

docente no seu plano de aula, entre outros.

Neste momento especial de ensino remoto é importante que as

metodologias estejam coerentes com as possibilidades de acesso e utilização tanto

do docente que vai ministrar/mediar as atividades, quanto dos estudantes no intuito

de possibilitar maior motivação pela aula, aquisição e produção de conhecimentos.

Na palestra “O papel docente em ambientes virtuais de aprendizagem”, em

sua participação no I Ciclo de Vivências Formativas 2020 da UNILA, a professora

Nara Maria Pimentel destaca que o pensar e aplicar metodologias neste contexto

de ensino remoto não é apenas usar a tecnologia, é preparar e adaptar as

ferramentas para este ensino. Para a professora não existem modelos prontos,

mas boas práticas, apresentando 5 dicas:

Dicas retiradas da apresentação da
professora

Comentários realizados 
pela professora

Dica 1 “Oportunize várias oportunidades de
aprendizagem”

Juntar diferentes ferramentas e
possibilidades para uma mesma aula, como
por exemplo a seleção de um vídeo sobre o
conteúdo, a gravação de um áudio e a
indicação de um texto para leitura, deixando
muito claro o que quer que o estudante faça;

Dica 2 “Ninguém precisa fazer tudo ao
mesmo tempo”

As atividades podem ser postadas e
solicitadas quinzenalmente, semanalmente
ou em tempo que mais se adequar para o
conteúdo a ser trabalhado, podendo pensar
em formatos diferentes como projetos ou
tarefas e diversificar os espaços, dando-se o
direito de aprender também;

Dica 3 “Adapte” Levar em consideração que estamos
passando por momentos que precisamos
replanejar e podemos mostrar que nem
sempre temos o domínio de tudo. É bom ter
ao menos duas estratégias para cada
atividade, em caso da primeira possibilidade
não dar certo.
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Dica 4 “Desaprender” A tendência é repetir, o que impede de fazer
as coisas diferente. Também é importante dar
publicidade ao fazer pedagógico e
metodológico, conversando sobre o processo
de ensino aprendizagem com os demais
professores.

Dica 5 “Solte a mão do estudante” O professor não precisa ensinar a todo o
tempo, ele pode também deixar que o
estudante ensine, pois ele está na rede.
Assim é importante pedir informações, aceitar
sugestões, ouvir, promover a troca de
conhecimentos e experimentar coisas novas.

Estas dicas são relevantes, principalmente, diante da realidade dos

estudantes e dos docentes que estão em suas casas, adaptando espaços e

tempos entre família e afazeres domésticos muitas vezes. A palavra “mudança”

torna-se central no discurso do ensino remoto emergencial e tem causado

preocupações nos docentes devido ao curto prazo de tempo para estas

adaptações. Neste sentido a professora referida acima coloca a importância de

fazer estas adaptações de forma tranquila, sem precisar fazer aula “show”, mas

preocupando-se com o conteúdo e os objetivos da aula. Referindo-se também às

necessidades de mudanças, Moreira & Schlemmer (op. cit.) apresentam importante

reflexão:

As mudanças organizacionais são muitas vezes dolorosas e implicam
enormes desafios institucionais de adaptação, de inovação, de alterações
estruturais, de flexibilidade, de enquadramento e de liderança, e este é,
claramente, um momento decisivo para assumir a mudança, porque a
suspensão das atividades presenciais físicas, um pouco por todo o mundo,
gerou a obrigatoriedade dos professores e estudantes migrarem para a
realidade online, transferindo e transpondo metodologias e práticas
pedagógicas típicas dos territórios físicos de aprendizagem, naquilo que
tem sido apelidado de ensino remoto de emergência. (MOREIRA;
SCHLEMMER, 2020, p.7).

Cientes dos desafios e das limitações impostas pelo caráter emergencial em

que as metodologias e práticas precisam ser repensadas, é essencial assumir a

mudança com cuidado e empatia, construindo juntos - docentes, discentes e

gestão - os espaços adequados para o planejamento e aplicação de novas e

diversificadas ferramentas de ensino.

Desse modo, a professora Mara Lúcia Fernandes Carneiro durante sua
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participação no I Ciclo de Vivências Formativas 2020 da UNILA, na palestra

“Ensinar e aprender com tecnologias”, realiza alguns apontamentos que podem

auxiliar na reflexão sobre como inserir o uso dos recursos tecnológicos na

educação e de que modo o trabalho pedagógico poderá estar organizado:

1) Qual conteúdo será trabalhado? (Que recursos, tecnologias, softwares,

aplicativos que podem ser utilizados na oferta do conteúdo e as atividades

associadas a ele);

2) Ter clareza quanto aos objetivos (por que estou fazendo uso de uma

determinada ferramenta? Só tendo clareza desses objetivos é que pode-se

pensar que recursos de avaliação realizar);

3) Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem caracterizam-se como sistema

de organização e gerenciamento dos processos de ensino e de

aprendizagem. Por isso, é fundamental ter cuidado na organização do

conteúdo nesses ambientes, especialmente quanto a descrever de forma

clara e objetiva o que se pretende com cada documento disponibilizado e o

que se espera do aluno;

4) Estabelecer um “Contrato Pedagógico” contendo combinações iniciais

entre docentes e discentes, tais como: Estabelecimento de um prazo para

envio das tarefas (Quanto tempo os discentes precisam para enviar uma

tarefa?); Estabelecimento das metodologias de trabalho; Estabelecimento de

um prazo para resposta do professor às atividades realizadas (importante

para que o aluno saiba que o docente está atento, está acompanhando o

que ele está fazendo);

5) Pensar em quais atividades de interação propor. É preciso acompanhar

as publicações/interações dos alunos, sejam atividades síncronas ou

assíncronas;

6) Na escolha da plataforma a ser utilizada, pensar em questões

relacionadas à segurança dos participantes, visando dificultar, por exemplo,
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a invasão ou outras formas de interrompimentos durante a interação;

7) Utilizar-se da curadoria de conteúdo no planejamento e elaboração das

aulas: Já existe muito material produzido e pronto, a pesquisa em

repositórios e referatórios das instituições pode auxiliar no processo de

seleção de materiais adequados à proposta do docente;

8) Pensar no que se quer ensinar para os discentes, e o que se pode e se

precisa fazer diferente do presencial;

9) Planejar roteiros do que se pretende falar e formas de organizar o tempo

e o conteúdo da explanação.

10) Pensar estrategicamente a utilização das plataformas, por exemplo

deixar todas as câmeras abertas pode dificultar a conexão com a internet. O

tempo e a relação depende do que se pretende fazer com a aula. O que não

se recomenda é pensar que será possível repetir, reproduzir a sala de aula

presencial, falando pela internet.

11) Propor atividades em que os discentes tenham que participar.

12) Pensar em alternativas de avaliação de acompanhamento do aluno ao

longo do curso ao invés de uma prova no final;

13) Explorar recursos de softwares que possam auxiliar na disciplina;

14) Na escolha de softwares e aplicativos priorizar a ferramenta que garante

maior facilidade de acesso aos discentes. Algumas dicas de softwares e

aplicativos que podem auxiliar na inclusão das tecnologias nas práticas

docentes, são: Para Gravação de vídeo e/ou áudio: Open Broadcaster

Software/OBS, Active Presenter 8.0.6, Audacity 2.4.1, Anchor – Faça seu

próprio podcast; Autoria e interação: Make Beliefs Comix, Pixton, Powtoon;

Mapas mentais/conceituais: Coggle, MindNode, GoConqr, Mindmeister.
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Diante dos apontamentos acima, pode-se perceber que existem muitos

cuidados que devem ser levados em consideração, desde o planejamento,

aplicação e avaliação dos conteúdos, até a escolha da ferramenta adequada a ser

utilizada.

A turma virtual do componente curricular no SIGAA já é uma ferramenta

amplamente utilizada pelos docentes e discentes na UNILA, pois possibilita: a

organização das turmas e dos conteúdos; o envio de avisos e a disponibilização de

material de estudo como arquivos, vídeos e links externos; assim como é onde se

faz a postagem do plano de aula. Além disso, a turma virtual do SIGAA possui

funcionalidades como fóruns, ferramenta de bate-papo, criação de enquetes,

banco de questões, questionários, tarefas e avaliações, divulgação da nota e envio

de feedback aos discentes para cada tarefa realizada, assim como relatório de

acesso e ações de cada discente na turma virtual. Já está prevista a utilização

desta na Resolução 05/2020/COSUEN , Art. 9º:

Será utilizado o ambiente virtual de aprendizagem institucional, o Sigaa,
garantindo o acesso gratuito dos(as) Discentes e o devido registro
acadêmico, permitindo-se ainda o uso de ferramentas digitais
complementares, desde que haja garantia de acesso aos Discentes.
§ 1º É de responsabilidade do(a) Docente registrar o cronograma e todas
as atividades do componente curricular na Turma Virtual do Sigaa, como
materiais para estudo e avaliação, comunicações, links para as atividades
síncronas (se for o caso) e tudo o que for necessário para o registro
acadêmico e o acompanhamento Discente.

No SIGAA é possível a organização do componente curricular de maneira

que o estudante tenha clareza sobre a forma como este ocorrerá no ERE. Sabendo

que o estudante realizará suas atividades sozinho, é necessário garantir sua

autonomia. Nesse sentido, orienta-se que o docente, ao realizar os registros na

turma virtual, indique:

1) As datas tanto das atividades síncronas como assíncronas e os prazos de

entrega pelos estudantes e devolutiva pelo docente, visando a organização

do estudante para a participação e desenvolvimento das atividades, visto

que serão momentos diferentes daqueles em que estão disponíveis em sala

de aula presencial;
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2) A forma como estas atividades ocorrerão e o que espera-se dos

estudantes, a fim de dirimir possíveis questionamentos suscitados por

eventual desorganização do conteúdo;

3) Os critérios utilizados para acompanhamento e avaliação das atividades e

a forma do feedback que será realizado;

4) Os links para leituras, para acesso de ambientes virtuais de pesquisas e

para acesso de ambientes de atividades assíncronas e encontros em casos

de aulas síncronas.

Conforme a Resolução do ERE é permitido o uso de ferramentas digitais

complementares, desde que haja garantia de acesso aos Discentes. Sendo assim,

orienta-se que estas ferramentas tecnológicas sejam adequadas aos conteúdos

para auxiliar no aproveitamento da aprendizagem, envolvimento dos estudantes e

consolidação dos conhecimentos trabalhados.

A seguir são apresentados dois quadros com exemplos de ferramentas

tecnológicas adequadas para atividades síncronas e para atividades assíncronas.

Ferramentas tecnológicas para atividades síncronas:

Ferramentas Descrição

Webconferên
cias

Discussão em grupo ou pessoa-a-pessoa garantindo a comunicação 
interativa.

Audioconferê
ncia

A interação ocorre através de um canal de áudio em que os participantes 
podem interagir a partir da escuta de palestras, aulas, entre outros.

Chat A interação é textual, com a mediação do/a professor/a. Em turmas 
grandes, dividir em pequenos grupos para serem atendidos em
horários diferentes possibilitará acompanhar as discussões e tirar as 
dúvidas dos/as estudantes.

Quiz online Podem ser apresentadas pequenas questões/perguntas para serem 
respondidas em tempo real pelos/as estudantes, com a devolutiva das 
respostas no mesmo momento, favorecendo o dinamismo do encontro.

FONTE: UFPE
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Algumas orientações relacionadas às ferramentas apresentadas no quadro acima:

1) Orienta-se que ao utilizar a webconferência os docentes optem pela Web

ligada a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) por ter garantia de

segurança, cujo acesso se dá na página: https://conferenciaweb.rnp.br/     

2) Em relação à interação textual/utilização de chats, a orientação é que

sejam utilizados os meios institucionais.

Ferramentas tecnológicas para atividades assíncronas:

Ferramentas Descrição

Fóruns
Há a escolha de um tema para ser discutido no fórum com período
de início e fim previamente marcado. Os/as estudantes participam, 
registrando seus argumentos e questões a partir da interação com
as demais postagens. Para uma avaliação, podem ser observados a 
participação, frequência e respostas postadas.

E-mail
Possibilita transferência de arquivos e a realização de perguntas e
respostas mais elaboradas. Pode ser também espaço para envio de 
atividades pelo/a estudante, e envio de intervenções do/a professor.

Lista de 
exercícios e 
questionário

Essas atividades poderão ser enviadas aos/às estudantes com 
orientações para a realização e data para conclusão da atividade.

Portfólio
Pode ser criada uma pasta virtual compartilhada para que os/as 
estudantes enviem suas produções (textos, imagens, vídeos) 
apresentando o registro das aprendizagens de um determinado período ou
tema, ficando disponível para a avaliação do/a professor/a e visualização 
da turma.

Estudo de 
Caso

Pode ser utilizado para desenvolver um método de pesquisa ampla
sobre um assunto específico, com base em modelos referenciais.

Blog Possibilita a partir de uma mensagem principal a exploração de um 
conteúdo, com recursos textuais, áudio, vídeo, comentários dos
leitores e espaço para dúvidas.

FONTE: UFPE

Algumas orientações relacionadas às ferramentas apresentadas no quadro acima:
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1) Indica-se que a interação por Fórum seja realizada em plataformas

institucionais;

2) Orienta-se que os comentários e respostas dos estudantes nos fóruns

sejam acompanhadas pelo docente no sentido de realizar interligação entre

as colocações dos estudantes e instigar o debate e a articulação;

3) Caso se opte pelo e-mail para o envio de atividades, orienta-se a utilização

da conta do zimbra por ser o e-mail institucional;

4) Em relação aos estudos de casos, a orientação é que sejam realizados

sem a necessidade de saídas de campo devido à pandemia;

REFLEXÕES SOBRE AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DO ERE NA UNILA:

Não se pode refletir sobre a avaliação se as bases não forem alicerçadas

em um horizonte profícuo de ensino-aprendizado, levando em consideração a

pluralidade dos envolvidos e a constante tentativa de superação dos desafios

apresentados pelo ERE. Sendo assim, estimula-se que a avaliação tenha como

principal objetivo a observação dos saberes intrínsecos e, por isso, é importante

que seja realizada observando as potencialidades de quem será avaliado.

O direcionamento abordado já está previsto, inclusive, na LDB. A lei diz

que a verificação do desempenho escolar deve basear-se na avaliação contínua e

cumulativa dos saberes do aluno. Se assim for, o processo priorizará as

singularidades dos avaliados e o mútuo acordo de disponibilidade cronológica.

Essa flexibilidade contextual é amparada tanto no que tange à tecnologia quanto

no entendimento de eventuais acontecimentos de natureza pessoal e social. A

resolução que rege o ensino remoto emergencial na UNILA, no Artigo 8º parágrafo

segundo, inciso I e II, vigora:

§ 2º Além das demais normas vigentes da Unila, os planos de ensino
deverão fazer menção explícita à realização de atividades de ensino de
forma remota, especificando as metodologias adotadas para o processo de
ensino e aprendizagem e avaliações nestas condições, assim como datas
e horários previstos para as atividades síncronas, se for o caso. 
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I- Recomenda-se que sejam priorizadas avaliações em formato assíncrono
e realizadas em vários momentos ao longo da duração do componente
curricular, de modo manter um acompanhamento contínuo do processo de
aprendizagem;
II - Sugere-se que as atividades e avaliações assíncronas fiquem
disponíveis por um período mínimo de 72 (setenta e duas) horas, visando
a contornar eventuais problemas de conectividade dos Discentes.

Visando a adequação das metodologias e conseqüentemente da

avaliação, sustentando-as no que diz a resolução do ERE na UNILA, é importante

que a análise das atividades seja ancorada pela avaliação diagnóstica e pela

avaliação formativa ou processual. Em última instância, devido à especificidade

de certas atividades, utiliza-se a avaliação Somativa. A primeira é realizada no

início do processo, pois o conduzirá. A partir disso, em levantamento prévio, o

docente avalia os conhecimentos dos estudantes a fim de elaborar uma estratégia

avaliativa.

Os teóricos que defendem essa linha de avaliação sugerem que seja

aplicada compreendendo sempre as características dos alunos. A avaliação

formativa ou processual acontece durante o processo. Nesse ponto, o docente já

tem os elementos necessários para, se preciso for, modificar a maneira de avaliar.

Além disso, a avaliação processual é o que conduz o encaminhamento para a

atribuição dos valores de cada atividade. Nessa avaliação é elaborado e acordado

o “feedback”. Também é o momento de reorientação ao estudante e no caso de

autoavaliação, do professor. A avaliação somativa, por sua vez, ocorre somente

no final do processo, numa perspectiva de classificação o que, em certa instância,

escapa à idéia de avaliação processual, preconizada neste momento.

Nesse sentido, é importante que o docente escolha os aspectos que mais

fazem sentido para a avaliação conforme a metodologia elaborada. De acordo com

José Carlos Libâneo, importante referência nos estudos em educação, “a avaliação

é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas e atributos de

notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma

apreciação qualitativa” (2013, p. 216). Apesar disso, Libâneo compreende a

necessidade, muitas vezes, da aplicabilidade desses métodos ao explicar que: “a

avaliação, assim, cumpre funções pedagógicas didáticas, de diagnóstico e de

controle em relação as quais se recorrem a instrumentos de verificação do
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rendimento escolar” (2013, p.216).

Trazendo, então, os aspectos abordados pela visão de Libâneo e levando,

ainda, em consideração a resolução do ERE, entende-se que a avaliação poderá

ser combinada e executada pelo e no desenrolar das práticas metodológicas

adotadas e por isso recomenda-se que o calendário das atividades que serão

analisadas, desenvolvido pelo docente, seja previamente apresentado e, dentro do

possível, discutido com os estudantes. Complementando isso, cabe destacar que:

Podemos, então, definir a avaliação escolar é um componente do processo
de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados
obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos
e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às atividades didáticas
seguintes.  (LIBÂNEO, 2013, p.217). 

Dessa forma resgatamos aqui as considerações da professora Mara Lúcia

Fernandes Carneiro em relação ao planejamento do ensino neste momento e suas

implicações no processo de avaliação. Ela sugere que os/as docentes se

questionem “o que eu quero ensinar para os meus alunos? O que eu posso/preciso

fazer diferente do presencial?”. A professora aponta inúmeras possibilidades

avaliativas, mas exemplifica que, em sua prática, a avaliação baseada na criação

de histórias em quadrinhos sobre o conteúdo discutido em aula, representa uma

estratégia de avaliação bastante interessante.

A professora, além de apresentar sua experiência na utilização de recursos

de áudio e vídeo, ressalta que o desempenho do estudante deve ser mensurado

por múltiplos fatores destacando atividades que envolvem a escrita. Suas

observações, dessa forma, vão ao encontro da avaliação enquanto processo

contínuo: “Pense em alternativas de avaliação de acompanhamento do aluno ao

longo do curso ao invés de fazer uma prova no final”. Partindo dessa idéia, é que a

sugestão quanto à avaliação processual se concretiza cabendo, então, uma visão

holística sobre as atividades realizadas pelo discente.

Carneiro reconhece as dificuldades de aplicação de uma prova objetiva no

contexto do ERE, como por exemplo a identificação de quem realiza as atividades

propostas. Ela afirma que o importante é o estudante se expressar, participar e

escrever, de maneira que, quanto mais o aluno escreve, mais conhecido ele fica
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para o professor, ou seja, em muitos casos, é possível conhecer o estudante pelo

tipo de escrita. Nesse sentido, mesmo reconhecendo a complexidade do momento

avaliativo no ERE, para Carneiro, é possível encará-lo como uma possibilidade dos

alunos aprofundarem o exercício de escrita bem como estreitar laços.

Nessa medida, o pensamento de Moreira & Schlemmer (2020) reforça,

também, os diversos obstáculos encontrados no ERE, mas aponta que:

com a Educação via Web, passou a ser possível a atualização,
armazenamento/recuperação, distribuição e compartilhamento instantâneo
da informação; superação dos limites de tempo e espaço; trabalhar no
sentido da construção do conhecimento - atividade do sujeito; a
aprendizagem colaborativa e cooperativa; maior autonomia dos sujeitos no
processo de aprendizagem; desenvolvimento de processo de avaliação
continuada e formativa, por meio do uso de “portfólio”; alto grau de
interatividade - utilização de comunicação síncrona e assíncrona; a
tomada de decisão, aumento da tomada de consciência, ampliação da
consciência social e ainda o desenvolvimento de uma Inteligência Coletiva
(2020, p. 14).

Pode-se deduzir que para o docente adequar os instrumentos de

avaliação, no ERE, deverá relevar os percalços do tempo e espaço e apesar

desses autores apontarem preciosos elementos que podem ser utilizados nessa

adequação, constata-se que o acordo, a disponibilidade e a sinergia entre os

sujeitos é o que fortalece o processo.  

Considerando ainda os procedimentos de avaliação debatidos no I Ciclo de

Vivências Formativas da UNILA, vale destacar as contribuições da professora Nara

Pimentel, que compreende o ERE como oportunidade de testar momentos de

avaliação diferenciados. Nesse sentido, dentre outros, ela realiza os seguintes

apontamentos: 

1) A necessidade de estipular parâmetros para atividades avaliativas, como por

exemplo delimitar o número de linhas ao solicitar um texto;

2) Para além das atividades em grupo, é importante que o estudante realize

algumas tarefas sozinho, como oportunidade de demonstrar seu potencial e

como forma do professor aferir a autoria na atividade;

3) Quanto à presença, recomenda que não é o momento de pensar sobre isso

e que a avaliação deve ser realizada realçando o que pode ser qualificado.
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Por fim, chama-se a atenção para a particularidade do momento e para a

necessidade do docente sistematizar a avaliação em processo contínuo junto às

práticas metodológicas. Por essa perspectiva é fundamental a valoração dos

debates no I Ciclo de Vivências Formativas da UNILA, pois eles facilitam ao

professor a possibilidade de elaborar instrumentos que reconheçam o aprendido

pelo estudante. Assim, ainda, cabe apresentar possíveis instrumentos de avaliação

que foram elaborados pela Universidade Federal de Pernambuco e que podem ser

utilizados pelos docentes na UNILA: 

Avaliação Diagnóstica
Mapas mentais e mapas conceituais;

Enquetes;

Chats;

Fóruns;

Questionários online;

Avaliação Somativa
Portfolios online ou Diários online;

Blogs;

Meets para debates online;

Meets para seminários online;

Meets para o desenvolvimento de produtos ou processos;

Mapas mentais e mapas conceituais;

Lista de exercícios;

Estudo dirigido;

Síntese escrita;

Entrega de atividades inseridas em projetos, estudos de caso

ou problemas, pesquisas;

Debates em fóruns e chats;

Avaliação Formativa
Questionários online;

Síntese analítica;

Relatórios;

Revisões sistemáticas;

Produções audiovisuais;

Meet para apresentação de produtos ou processos finalizados;

Atividades finais inseridas em projetos, estudos de caso ou

problemas, pesquisas;

Fonte: UFPE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, salientamos, mais uma vez, que a oferta dos componentes

curriculares de forma remota caracteriza-se como medida extraordinária e tem

como objetivo minimizar os prejuízos quanto às restrições impostas pela pandemia.

Passado o momento inicial de intensos debates e construção da resolução que

regulamentou o Ensino Remoto na UNILA, acreditamos que o momento atual é de

pavimentar caminhos que nos conduzirão a concretização de um ensino que,

sabemos, não ideal, mas o único possível nesse momento. 

Embora ainda impactados e confusos diante da realidade imposta pelo vírus,

que saibamos fazer desse momento oportunidade de aprendizagem e construção

de novos paradigmas pedagógicos, em que o compartilhamento de experiências e

conhecimentos, sempre tão importante no contexto educacional, tornaram-se ainda

mais urgentes. E, recorrendo mais uma vez a fala da professora Mara Lucia

Carneiro, destacamos que as aprendizagens de agora permanecerão em nós, e

continuaremos a usufruir delas quando o ensino presencial voltar a ser uma

realidade.  
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