Atividades de docência durante a pandemia nas universidades brasileiras

Apoio a alunos
vulneráveis

Atuação dos professores

O quadro abaixo é uma produção do Subcomitê de Pesquisa Social do CCAR. No quadro, tratamos de apresentar a situação das universidades
brasileiras que não pararam suas atividades de docência durante a pandemia de COVID-19 ou que estão em processo de retomada das mesmas. Na
página web do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/coronavirus/) existe um levantamento superficial da situação das universidades
federais. O material aqui apresentado tem como objetivo complementar os dados descritos pelo MEC e dar conhecimento das decisões de outros IFES
para que possamos refletir, a partir dessas informações, sobre as opções viáveis para a nossa realidade na Universidade de Brasília.

Situação na
pandemia

Decisões macros

Universidade

Ano de
fundação

Centralizou as
decisões sobre
docência?

Nº de
alunos

Possibilitou a
reabertura de
matrículas para o
cancelamento.

Nº de
docentes

Não. Liberdade - Aulas sincrônicas ou
de escolha dos assincrônicas (gravadas);
docentes para as - Aulas e/ou atividades escritas
atividades
para envio;
- Possibilidade de uso de
diferentes plataformas

Não parou

Não especifica

2005

Não parou

Não Parou

14.500

1979

1954

Não. Liberdade - Aulas sincrônicas ou
de escolha dos assincrônicas (gravadas);
docentes para as - Aulas e/ou atividades escritas
atividades
para envio;
- Possibilidade de uso de
diferentes plataformas

760

20100

31411

- Elaboração de
plano de
biossegurança par
retomada de
atividades
presenciais;
- Formação dos
docentes para uso de
ferramentes de
atividades remotas.

UFABC

1300

2152

Não especifica

Equipamento e
internet

UFMS

UFC

- A continuidade das
aulas por via remota
dependeu de cada
unidade acadêmica
(opcional);
- Calendário de aulas

Distribuição de
Não especifica
planos de internet
móvel para alunos
em situação de
vulnerabilidade (por
6 meses)

UFFS

UFSM

UNIFEI

Não
encontrado

2100

460

8000

30100

8800

2009

1960

2002

Não Parou

Não Parou

Não parou

Sim

mais flexível
(exigência de o
mínimo 85% da
carga horária da
disciplina)
- Formações virtuais
sobre o uso de
ferramentas remotas
(para alunos e
professores)

- Atividades práticas
necessária serão
postergadas

Não especifica

Não. Liberdade - Aulas sincrônicas ou
de escolha dos assincrônicas (gravadas);
docentes para as - Aulas e/ou atividades escritas
atividades
para envio;
- Possibilidade de uso de
diferentes plataformas;
- Presença dos alunos atribuída
pela entrega de atividades;
- Realização das avaliações de
forma remota.

- Definição pelos
colegiados dos
cursos das
disciplinas que
seguem por meio
remoto

Não especifica

Sim

- Não aderir a
atividades remotas
foi tratado como
exceção. Necessário
justificativa expressa
pelo colegiado do
curso;

- Utilização dos recursos
tecnológicos disponibilizados
pela UFFS (moodle;
conferência web, etc) para a
relização das aulas;
- Manutenção das atividades
presenciais de laboratório
consideradas imprescindíveis

Não especifica

- Utilizar o SIGAA para
repositório de material;
-Periodicidade no mínimo
semanal para atividades nas
disciplinas;
- Foi estimulada as atividades
sincrônicas;
- Necessidade de atualização do

UFPR

UFRN

UFMG

2500

1640

3165

42000

43000

49000

1912

1958

1927

Não parou a
pós-graduação

Parou
(está em
retomada)

Parou
(está em
retomada)

Não. Liberdade - Aulas sincrônicas ou
de escolha dos assincrônicas (gravadas);
docentes para as - Aulas e/ou atividades escritas
atividades
para envio;
- Possibilidade de uso de
diferentes plataformas;

Não encontrado

plano do curso;
- Presença dos alunos atribuída
pela entrega de atividades
Não especifica

Não. Liberdade Não especifica
de escolha dos
docentes para as
atividades

Não especifica

Ajuda de 150 reais
a alunos vulneráveis
para contratação de
internet

Não especifica

- Reabertura de
matriculas
- Adesão voluntária
de professores e
alunos
- Retomou no
formato de semestre
suplementar
excepcional (6
semanas como teste)
Auxílio para acesso Não especifica
à internet, compra e
empréstimo de
computadores e
aquisição de
equipamentos

