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PROCEDIMENTOS ADOTADOS INSTITUCIONALMENTE PARA OS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS ACADÊMICOS

1. As aulas presenciais estão suspensas pelos próximos 15 (quinze) dias. Data prevista para
o retorno: 1/4/20;

2. Inicialmente não haverá alteração de calendário;

3. Os professores foram orientados a registrar falta para todos os alunos durante o período
de suspensão das aulas, uma vez que não comparecerão para as aulas. No entanto, as
faltas serão abonadas automaticamente pela Secretaria Acadêmica, sem necessidade de
apresentação de justificativa por parte dos alunos, pois há amparo legal para isso;

4. Os professores foram orientados a entrar em contato com suas turmas para combinarem
como serão realizadas as atividades durante o período de suspensão de aulas presenciais;

5. Os professores encaminharão conteúdo, orientações e/ou atividades conforme a carga
horária da disciplina, semanalmente;

6. Podem ser realizadas avaliações durante este período, e os professores orientarão os
alunos sobre como proceder para realizá-las;

7. Caso não recebam informações, atividades, ou materiais de alguma disciplina, por favor
entrem em contato com o coordenador de seu curso ou com a pró-reitoria de ensino
(contatos listados no final do documento). Isso poderá ocorrer por falta de algum dado
cadastral ou por falha na integração do sistema Mentor com a plataforma Moodle.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Cursos Presenciais

1. Durante este período, os professores devem ministrar o conteúdo de suas disciplinas na
modalidade EaD;

2. Conteúdo, atividades, exercícios e/ou avaliações podem ocorrer durante o período;

3. O uso de ao menos uma das três ferramentas para as aulas na modalidade EaD é
obrigatório: Plataforma Moodle, sistema Mentor ou Google Classroom (o professor
comunicará aos alunos que ferramenta utilizará);
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Plataforma Moodle (ead.uniuv.edu.br)

1. Todas as disciplinas e todos os alunos estão cadastrados na Plataforma Moodle. Há, na
Central do Acadêmico, um tutorial sobre o acesso e uso da plataforma, caso esta seja a
ferramenta escolhida pelo professor.

2. O acesso à plataforma é feito com o mesmo login e a mesma senha utilizados para
acesso ao Sistema Mentor;

3. Há um tutorial disponível na Central do Acadêmico com instruções sobre o uso da
plataforma.

Sistema Mentor

No portal do aluno há o item “material de apoio”, que pode ser usado pelo professor para
enviar material (arquivos, vídeo, URL) ou para solicitar uma tarefa. Para facilitar o uso, nos
próximos dias será publicado na Central do Aluno um tutorial sobre esta ferramenta.

Google Classroom

Nos cursos presenciais há professores que já utilizam esta ferramenta, e provavelmente vão
optar por ela para as aulas EaD neste período. Nesse caso, os professores informarão como
proceder e acessar a ferramenta.

OBSERVAÇÕES

1. Meios de comunicação como WhatsApp ou e-mail podem ser usados, mas os
professores utilizarão, obrigatoriamente, ao menos uma das 3 (três) ferramentas
para encaminhar material e/ou atividades para os alunos: plataforma Moodle,
Sistema Mentor e/ou Google Classroom.

2. É responsabilidade do aluno acessar a plataforma, o Sistema Mentor, o Google
Classroom, e-mail, ou outro meio de comunicação que for combinado com os professores.

Cursos Semipresenciais

1. Nos cursos semipresenciais será obrigatório o uso da plataforma Moodle, portanto os
alunos devem acessá-la com frequência para verificar o conteúdo e as atividades
postados pelos professores e cumprir os prazos de entrega;
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2. Sugerimos aos professores que criem grupos de WhatsApp por disciplina como meio
de comunicação mais rápido entre professores e alunos;

Quadro 1: Coordenadores e respectivos contatos.
CURSO COORDENADOR(A) CONTATO

Administração Marivanda (42) 99975-1054
Arquitetura e Urbanismo Ederson (42)99931-9657
Ciências Contábeis Perotti (42)98401-6270
Educação Física Carina (42) 9929-2724

Engenharia Ambiental Lisandra (42) 9936-9166
Engenharia Civil Bruno (42)98834-1436

Gestão da Produção Industrial Cássio (42)991031088
Gestão Financeira Tiago (42)998210110

Jornalismo Lúcio (42)98808-1464
Odontologia Rodrigo (16) 98145-4108

Produção Audiovisual Lúcio (42)98808-1464
Publicidade e Propaganda Julliana (42)99937-8372
Sistemas de Informação Müller (42)98401-3646

Quadro 2: Equipe da Pró-Reitoria de Ensino
CARGO NOME CONTATO

Pró-Reitora de Ensino Simone (42)99902-8139
Diretora Acadêmica Lisandra (42)99936-9166

Coordenador da Secretaria Administrativa da Pró-
Reitoria de Ensino Juliano (42)99164-4928

Simone Santos Junges
Pró-Reitora de Ensino

Assinado no original


