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RESUMO

Este trabalho buscou descrever e analisar o ensino remoto emergencial na Universidade
Federal Fluminense do ponto de vista de três papéis sociais vividos pela autora durante o
primeiro semestre letivo de 2020. Dessa forma, foi feita uma breve apresentação das
mudanças institucionais necessárias à realização do Ensino Remoto e das iniciativas de
treinamento tanto de alunos quanto de professores para uso das plataformas adotadas. Em
seguida, são apresentadas e discutidas: as iniciativas de desenvolvimento docente para o
ensino remoto empreendidas pelo Programa de Inovação e Assessoria Curricular
(PROIAC/PROGRAD) quando a autora atuou como gestora; as atividades desenvolvidas na
disciplina de Economia Rural, para o curso de Medicina Veterinária quando a autora atuou
como docente e; as atividades desenvolvidas enquanto discente de três disciplinas do curso de
ciências sociais. Essas três vivências são analisadas focando-se em três itens do design
didático de cada um delas: gestão do tempo, curadoria de conteúdos e avaliação. Ficou claro
que algumas dificuldades que existiam no ensino presencial foram mantidas e outras
facilitadas no ensino remoto emergencial e que, havia uma necessidade de acolhimento e
escuta tanto dos discentes quanto dos docentes. Finalmente, a vivência nesses três papéis
sociais, permitiu à autora abarcar, parcialmente, a complexidade do momento e revelar as
possibilidades que a prática docente e o desenvolvimento docente no Ensino Remoto
Emergencial possibilitam para as atividades presenciais no pós-pandemia.

Palavras-chave: Ensino Remoto Emergencial; Educação Online; Desenvolvimento Docente;
Ensino Superior



ABSTRACT

This work aimed to describe and analyze emergency remote teaching at Universidade Federal
Fluminense from the point of view of three social roles experienced by the author during the
2020 first semester. Brief presentations of the institutional changes to allow remote teaching
and training initiatives for both students and teachers were made. Then, were presented and
discussed: faculty development initiatives for remote teaching undertaken by Programa de
Inovação e Assessoria Curricular (PROIAC / PROGRAD) when the author acted as
institutional manager; the activities developed for Rural Economics course, for the Veterinary
Medicine undergraduation when the author acted as a teacher and; the activities developed as
a student of three subjects in social sciences undergraduation. These three experiences were
analyzed focusing on three items of instructional design: time management, content selection
and evaluation. It was clear that some difficulties that existed in face-to-face teaching were
maintained and others reduced in remote emergency teaching and that there was a need to
care and listen to both students and teachers. Finally, the experience in these three social roles,
allowed the author to partially embrace the complexity of the moment and reveal the
possibilities that teaching practice and faculty development in Emergency Remote teaching
made possible for face-to-face activities in the post-pandemic period.

Keywords: emergency remote teaching; online education; faculty professional development;
higher education
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1. PANDEMIA, ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E ENSINO ONLINE

1.1. INTRODUÇÃO

Em março de 2020, com o reconhecimento oficial de que a pandemia do novo

Coronavírus tinha chegado ao Brasil, novas exigências para a vida no coletivo foram

impostas. Um dos setores mais afetados foi o da educação, já que as aulas presenciais tiveram

que ser suspensas, em todo o país, para todas as etapas educacionais. As instituições públicas

se viram diante de uma série de desafios que deviam ser enfrentados antes de realizar a

migração para o Ensino Remoto. Com o avanço do tempo e o entendimento de que a

pandemia não seria de curta duração, todas as instituições educacionais se reorientaram nessa

nova realidade. Aos poucos, as aulas se reconfiguraram com o apoio das plataformas virtuais

disponíveis.

Na Universidade Federal Fluminense (UFF) não foi diferente. Novas decisões foram

sendo tomadas ao longo do tempo, culminando com a Decisão do Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão (CEPEX) número 11 de 2020 de 22 de julho de 2020 que, entre outras

atribuições, organizou o primeiro semestre letivo de 2020 de forma remota, isto é,

exclusivamente por meio de tecnologias de comunicação virtual. Essa experiência foi uma

situação única tanto para docentes como para discentes, principalmente para mim que estava,

na mesma instituição, trabalhando em dois contextos distintos: docente e discente.

Em meu papel de docente e coordenadora do Programa de Inovação e Assessoria

Curricular (PROIAC), acompanhei, desde o início, as discussões sobre o período remoto na

UFF e em outras instituições públicas de ensino superior, como, por exemplo, a Universidade

de Campinas. No PROIAC, atuando como coordenadora, produzimos um documento de

orientação aos docentes da Universidade e organizamos cursos sobre o Google Sala de Aula

ministrados para 420 docentes de todas as áreas de conhecimento. Enquanto docente da

instituição, planejei e ofereci pela plataforma Google Sala de Aula, em parceria com outro

professor, três disciplinas obrigatórias para o curso de Medicina Veterinária durante o

primeiro semestre de ensino remoto na Universidade.

Já enquanto discente do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, vivi o primeiro

semestre letivo no Ensino Remoto cursando três disciplinas que utilizaram a mesma

plataforma. Essas disciplinas pertenciam a 3 diferentes departamentos: um da faculdade de

educação e dois do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Todos trabalharam com um
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segundo docente na disciplina, prática que não era comum nas disciplinas da licenciatura em

Ciências Sociais presenciais.

A partir dessas três experiências vividas durante um momento tão atípico, considerei

relatá-las e analisá-las. Diante dessas circunstâncias, a pesquisa apresentada nesta monografia

teve como objetivo geral tratar das potencialidades e dos desafios da docência no ensino

superior, que se apresentaram no período de março a dezembro de 2020, quando se instituiu o

primeiro semestre de ensino remoto na Universidade Federal Fluminense. Decidi por uma

reflexão que abarque esses três pontos de vista, a partir dos olhares nas minhas frentes de

atuação: gestão do PROIAC, docência no curso de Medicina Veterinária e discência no curso

de Ciências Sociais. Essa perspectiva triádica se dá a partir do olhar de uma mesma pessoa em

instâncias diferentes de atuação profissional.

Os objetivos específicos são:

● Contextualizar como foi operacionalizado o ensino na UFF e o

desenvolvimento docente, durante a Pandemia, especialmente no período de

março a dezembro de 2020.

● Problematizar as contribuições do PROIAC para o Ensino Remoto na UFF

● Analisar potencialidades e desafios do desenho didático da disciplina

Economia Rural na graduação em Medicina Veterinária, ministrada por mim.

● Analisar, sob o meu ponto de vista enquanto discente, o desenho didático das

disciplinas cursadas na graduação em Ciências Sociais, no mesmo período.

Para cada um desses objetivos específicos são apresentados um capítulo dessa

monografia. No capítulo 6 sistematizo as discussões e conclusões suscitadas ao longo da

pesquisa. No último capítulo trago algumas considerações finais, sem a pretensão de esgotar o

assunto.

O aporte teórico inclui contribuições de autores do campo da sociologia e da

interface entre comunicação e educação. Para relacionar as ações da universidade com os

impactos sofridos por todas as sociedades pela pandemia, uso “A cruel Pedagogia do Vírus”

de Boaventura de Sousa Santos (2020). Também lanço mão dos conceitos de desenho didático

e Ensino Online da Professora Edméa Santos, do Professor Marco Silva e do Prof. Mariano

Pimentel, que serão apresentados no item seguinte e articulados com as práticas executadas e

vivenciadas por mim nos capítulos 3, 4 e 5.
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1.2. METODOLOGIA

A metodologia escolhida para abarcar esses objetivos é o estudo de caso sobre o

ensino remoto na UFF. De acordo com Goldberg, “o estudo de caso não é uma técnica

específica mas uma abordagem holística, a mais completa possível, que considera a unidade

social estudada como um todo” (GOLDBERG, 2004, p.33). Com o objetivo de reunir o maior

número de informações para entender a complexidade do ensino remoto na Universidade,

lanço mão de uma série de técnicas de pesquisa.

A combinação de metodologias diversas no estudo do mesmo fenómeno, conhecida
como triangulação, tem por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição,
explicação e compreensão do objeto de estudo. Parte de princípios que sustentam
que é impossível conceber a existência isolada de um fenômeno
social.(GOLDBERG, 2004, p.63)

Assim, no segundo capítulo realizei uma revisão bibliográfica de instrumentos legais,

notícias e artigos científicos publicados ao longo de 2020 que tratam da temática e das

medidas tomadas pelo Ministério da Educação, pela UFF e, eventualmente, por outras

Instituições de Ensino Superior (IES) tanto relacionadas ao semestre letivo quanto às

capacitações oferecidas aos docentes no período entre 11 de março e 13 de setembro de 2020,

uma vez que esse período compreende o tempo entre a declaração oficial da Pandemia pela

Organização Mundial de Saúde (OMS) e o reinício do semestre letivo de forma remota.

Problematizo as atividades de desenvolvimento docente para o ensino remoto oferecidas aos

docentes da UFF nesse período tanto pelo PROIAC quanto pela Escola de Governança e

Gestão Pública (EGGP). Faço ainda uma breve abordagem sobre as medidas de apoio aos

discentes para colaboração na garantia de condições mínimas para viver o ensino remoto.

Nos Capítulos 3 e 4, realizo uma pesquisa-ação sobre as atividades de

desenvolvimento docente realizadas pelo PROIAC nesse período e sobre a disciplina de

Economia Rural ofertada no primeiro semestre letivo de 2020 na UFF. Segundo Moreira e

Caleffe (2008, p.89-90) “A pesquisa-ação é uma intervenção em pequena escala no mundo

real e um exame muito de perto dos efeitos dessa intervenção” e seu objetivo é adicionar mais

conhecimentos do que os adquiridos na prática diária do docente. O sentido não é obter

conhecimentos generalizáveis, mas soluções e reflexões para os casos específicos abordados.

No Capitulo 3, descrevo as ações do PROIAC, mais especificamente, as capacitações para o

ensino remoto, ocorridas entre março e setembro de 2020. Em seguida apresento e discuto o

desenho didático do curso “Potencializando o Ensino e o Aprendizado Usando o Classroom”.
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Opto por me ater a 3 aspectos do desenho didático: gestão do tempo, curadoria de conteúdos

online e avaliação que serão avaliados nos capítulos 3, 4 e 5.

No capítulo 4, analiso o desenho didático adotado na disciplina de Economia Rural,

para o curso de Medicina Veterinária, no primeiro semestre letivo de 2020. Acrescento à

análise uma abordagem quali-quantitativa dos dados obtidos a partir de questionários

aplicados aos discentes da disciplina, criado para a avaliação do desenho didático adotado na

disciplina, de modo a possibilitar o aprimoramento dela para o semestre seguinte.

Construo uma breve pesquisa autobiográfica sobre a minha experiência nas disciplinas

cursadas e analiso o desenho didático delas do ponto de vista de discentes na graduação em

ciências sociais. O mesmo método é usado no capítulo 6, em que sistematizo os aprendizados

da pesquisa. Esse método, diferente das narrativas de terceiros, se atém às trajetórias

profissionais dos sujeitos e “viabiliza o diálogo, a análise e a discussão sobre diversos

aspectos que auxiliam na formação de professores.”(SANTOS; GARMS, 2014, p.4105). Essa

metodologia soma a esse estudo de caso pois:

Olhar para o passado pode ajudar-nos a encontrar explicação para
significados nas ações que temos hoje como pessoas que foram construindo um
percurso pessoal e profissional rico de cruzamentos com os outros e a dar sentido ao
nosso posicionamento como professoras e formadoras de professores. As nossas
intenções são acadêmicas, mais do que pessoais, embora saibamos que a pessoa e o
profissional se interligam e se expressam de um modo completo e integrado [apud]
(MOITA, 1995). O recurso à narrativa autobiográfica inscreve-se na ideia de que, ao
narrarmos episódios com significado, os analisaremos de uma forma
contextualizada, tentando que essa análise ponha em evidência emoções,
experiências ou pequenos fatos marcantes, dos quais antes não nos tínhamos
apercebido. (DE FREITAS; GALVÃO, 2007, p. 2).

Nas considerações finais sistematizo as conclusões da pesquisa.

1.3. CONTEXTUALIZAÇÃO

Cabe aqui lembrar que Ensino Remoto Emergencial (ERE) não é o mesmo que

Educação a Distância (EAD). O termo Ensino Remoto Emergencial foi cunhado por Hodges

et al.(2020) e descrito como

(…)emergency remote teaching (ERT) is a temporary shift of instructional delivery
to an alternate delivery mode due to crisis circumstances. It involves the use of fully
remote teaching solutions for instruction or education that would otherwise be
delivered face-to-face or as blended or hybrid courses and that will return to that
format once the crisis or emergency has abated. The primary objective in these
circumstances is not to re-create a robust educational ecosystem but rather to
provide temporary access to instruction and instructional supports in a manner that is
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quick to set up and is reliably available during an emergency or crisis. (Hodges et al.
2020, online)1

Conforme destaca o autor, esse tipo de ensino já era realizado em países que passaram

por guerras, como no Afeganistão. No Brasil, o que passamos a chamar de ERE foi autorizado

pelo Ministério da Educação de forma excepcional devido à emergência sanitária e consiste

na substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação

e comunicação à distância. A EAD é , de acordo com o Artigo 1º do decreto nº 9.057, de 25

de maio de 2017 uma

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e
tempos diversos. (BRASIL, 2017, Art.1º)

Para que a EAD seja implementada adequadamente, além dos docentes da disciplina é

necessária uma equipe de profissionais de tecnologia da informação que viabilize essa

modalidade. Também, na EAD, como se supõe tempos e lugares diversos, as atividades são

predominantemente assíncronas. A interação entre os participantes ocorre geralmente por

meio de fóruns de discussão (assíncronos, mediados por tutores) ou chats (síncronos).

Também existem os tutores nos polos presenciais à disposição dos alunos, embora poucos

recorram a esses profissionais. O conteúdo é disponibilizado predominantemente na forma de

material escrito (digital ou impresso) ou em vídeo-aulas gravadas previamente.

Se o ERE não é EAD, qual a melhor forma de orientar e atuar nesse novo cenário?

Como resposta a esta questão levantada por muitos, uma opção possível é a adoção do

conceito de Educação Online. Segundo a Professora Edméa Santos:

Não é o ambiente online que define a educação online. [...] Tudo dependerá do
movimento comunicacional e pedagógico dos sujeitos envolvidos para a garantia da
interatividade e da co-criação. Acreditamos que aprendemos mais e melhor quando
temos a provocação do “outro” com sua inteligência, sua experiência, sabemos que
temos interfaces que garantirão a nossa comunicação com nossa fala livre e plural. É
deste lugar que conceituamos educação online para além da EAD tradicional.
(SANTOS, 2009, p.5670)

1 Tradução da autora: “O Ensino Remoto Emergencial (ERE) é uma mudança temporária no formato instrucional
para um formato alternativo devido a circunstâncias de crise. Ele envolve o uso de soluções de ensino remoto
para instrução ou educação que seria, de outra forma, ser realizada presencialmente ou em cursos híbridos e
que retornará a esse formato quando a crise ou emergência por sanada. O objetivo primário nessas
circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional robusto mas prover acesso temporário a instrução e o
suporte necessário para isso de forma rápida e confiável durante a emergência ou crise”(Hodges et al. 2020,
online)
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Nesse sentido, a EAD tradicional pode ser comparada com a sala de aula tradicional

em que a única fonte de informação é o professor ou os materiais didáticos. Antes do advento

da internet e da sociedade conectada, essa era a única opção disponível considerando o

conhecimento científico e tecnológico do seu tempo. A comunicação era unidirecional ou

um-para-todos e a produção coletiva não é estimulada. Com a internet o pólo da emissão foi

liberado e agora todos os participantes têm a possibilidade de interagir. Nesse contexto, surge

a Educação Online com abordagens dialógicas e centradas no estudante. Na sala de aula

online “há preocupação com a comunicação e a colaboração entre todos os participantes do

ambiente para que haja troca de experiências, saberes, ou seja, aprendizagem

colaborativa.”(SÁ; SILVA, 2013, p.145).

De acordo com Santos (2009, p.5663), “A educação online é o conjunto de ações de

ensino-aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces digitais que potencializam

práticas comunicacionais interativas e hipertextuais”. Nessa abordagem o uso dos Ambientes

Virtuais de Aprendizagens (AVA), não se restringem a meros repositórios de materiais ou

meios de entregas de trabalhos.

A apropriação adequada dessas interfaces permite produzir conhecimentos num
processo de autoria e co-criação. O AVA seria como uma organização viva, em que
seres humanos e objetos técnicos interagem num processo complexo que se
auto-organiza na dialógica de suas redes de conexões (SANTOS, 2009, p. 5664).

Nessa perspectiva, é fundamental um desenho didático adequado, que permita essas

interações desejadas e necessárias na Educação Online. Desenho didático pode ser definido

como

(...) a estrutura de apresentação do conjunto de conteúdos e de situações de
aprendizagem compostos e dispostos estrategicamente de modo a serem utilizados
pelo docente e pelos cursistas com a finalidade de potencializar a construção
coletiva da comunicação, do conhecimento, da docência, da aprendizagem e da
avaliação. (SANTOS; SILVA, 2009 p.269)

Dessa forma, para a definição de um desenho didático adequado à educação online deve-se:

(...) pensar um desenho didático interativo como arquitetura que envolve o
planejamento, a produção e a operatividade de conteúdos e de situações de
aprendizagem que estruturam processos de construção do conhecimento na sala de
aula online. Esses conteúdos e situações de aprendizagem devem contemplar o
potencial pedagógico, comunicacional e tecnológico do computador online, bem
como das disposições de interatividade próprias dos ambientes online de
aprendizagem. (SANTOS; SILVA, 2009, p.275)
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1.4. RELEVÂNCIA

A pesquisa se insere no campo da docência no ensino superior ao pensar a inovação

no contexto institucional de uma universidade pública consolidada fundamental para enfrentar

o contexto da educação na pandemia que se apresentou a partir de 2020. Tais demandas

fizeram com a UFF se reinventasse, criando um ambiente propício a adoção de inovações

pedagógicas.. Não apenas com a apropriação das novas tecnologias de informação e

comunicação mas o refletir sobre as possibilidades das próprias práticas docentes.

Nesse sentido, traz reflexões e contribuições sobre as iniciativas de desenvolvimento

docentes, que o PROIAC organiza desde 2012, e que, de muitas formas, se refletem na minha

prática docente. Apenas com a estrutura, equipe e organização que o PROIAC já possuía é

que foi possível a organização das ações aqui apresentadas e discutidas. Assim, destaco a

importância que o PROIAC sempre teve mas que foi evidenciada com a crise sanitária que se

instalou.

Apesar do intenso trabalho, essa pesquisa só foi possível por minha posição de

discente, docente e gestora na mesma instituição num momento tão singular. Dessa forma,

consegui observar o efeito das diversas ações instituídas e entender como cada uma pode

contribuir para a adoção de práticas docentes mais efetivas.
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2 O ENSINO REMOTO E A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Existe um debate nas ciências sociais sobre se a verdade e a qualidade das
instituições de uma sociedade se conhecem melhor em situações de normalidade, de
funcionamento corrente, ou em situações excepcionais, de crise. Talvez os dois tipos
de situação sejam igualmente indutores de conhecimento, mas certamente que nos
permitem conhecer ou relevar coisas diferentes. Que potenciais conhecimentos
decorrem da pandemia do coronavírus? (SANTOS, 2020, p.1)

Assim, Boaventura de Souza Santos inicia o seu livro “A Cruel Pedagogia do Vírus"

lançado em Abril de 2020. Nele, o autor destacou que a pandemia iria a acentuar as

desigualdades e que medidas recomendadas pela OMS, como o trabalho remoto e o

isolamento social, só seriam possíveis a uma pequena parcela da população que ainda tem os

direitos trabalhistas garantidos, depois de anos de precarização pelas vigentes políticas

neoliberais.

Essa é a realidade de boa parte da comunidade acadêmica da UFF pois

aproximadamente 40% do seu corpo discente foi beneficiário de alguma das ações afirmativas

para ingresso existentes. Sabia-se também que vários alunos não teriam as condições

adequadas de acesso a internet e outros, oriundos de famílias cuja principal fonte de renda é

informal ou que viriam a perder seus empregos, passariam por dificuldades econômicas ao

longo desse período. Nesse contexto, o conjunto de políticas adotadas pela Universidade

foram fundamentais ao construir o arcabouço que a permitiu realizar o ERE. Por isso, neste

capítulo, traço um histórico das decisões que configuraram o Ensino Remoto e, de forma mais

específica, quais foram as ações da UFF que culminaram na retomada do semestre letivo em

setembro de 2020.

2.1  CALENDÁRIOS LETIVOS E ORGANIZAÇÃO PARA O ENSINO REMOTO

No dia 11 de março de 2020, o diretor geral da OMS, anunciou que a contaminação do

novo coronavírus (Sars-Cov-2), acompanhada pela instituição, havia se tornado uma

pandemia mundial. Por coincidência, nessa semana, o PROIAC realizou as oficinas de

desenvolvimento docente de forma presencial, como semestralmente fazia. As inscrições

foram  concorridas e estava com praticamente todas as vagas preenchidas.

Ao longo dessa semana, com as notícias do alastramento da doença no Brasil e do

decreto de pandemia, houve vários cancelamentos de inscrição. Na apresentação das

Pró-Reitorias aos docentes em estágio probatório que aconteceu no dia 13 de março

(sexta-feira anterior ao início previsto das aulas), a pró-reitora de graduação Prof. Alexandra

Anastacio anunciou aos presentes que a universidade estava adiando o início do semestre
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letivo em uma semana. No dia seguinte, foi publicada a Portaria Nº 66.623 de 14 de março de

2020 com esse anúncio.

Entretanto, entendemos que uma semana não seria suficiente. No dia 17 de março foi

publicada Portaria da UFF Nº 66.635 de 16 de março de 2020 estendendo o adiamento por 30

dias, isto é, até o dia 14 de abril. No mesmo dia, foi publicado pelo Ministério da Educação

(MEC) a PORTARIA Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020 (BRASIL,2020a) que autorizava

a substituição aulas presenciais por aulas em meios digitais por 30 dias prorrogáveis de

acordo com recomendações dos órgãos da saúde.

No dia 8 de abril, a UFF suspendeu, por tempo indeterminado, os calendários

acadêmicos e administrativos “até que a Autoridade Sanitária autorizasse a retomada das

atividades presenciais” (UFF, 2020a, online). Em maio, o Conselho de Ensino Pesquisa e

Extensão (CEPEX) criou um Grupo de Trabalho (GT) para aprofundar as discussões que

vinham sendo realizadas nas reuniões ordinárias e extraordinárias com a finalidade de

planejar e monitorar a execução das atividades acadêmicas na pandemia e elaborar propostas

de estratégias de ensino-aprendizagem para o contexto de pós-pandemia. As minutas

produzidas por esse GT foram discutidas, modificadas e aprovadas pelo CEPEX de forma a

regulamentar as atividades para toda a Universidade.

Em maio, nova portaria do MEC (BRASIL, 2020b) estende a substituição das aulas

presenciais por mais 30 dias, até o dia 15 de junho e, finalmente, no dia 17 de junho a

PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 (BRASIL, 2020c) estende esta

prorrogação até o dia 31 de dezembro de 2020, ampliando o prazo de planejamento das

atividades na universidade. Frente a esse cenário de incerteza, o Programa de Inovação e

Assessoria Curricular (PROIAC) vinculado à Pró-Reitoria de Graduação começa a planejar

um curso sobre a apropriação pedagógica da plataforma Classroom, recomendada pela

PROGRAD, durante o período de ensino remoto. A princípio foram oferecidas duas turmas

com 60 vagas cada, que ocorreriam entre os dias 08 de junho e 06 de julho de 2020.

Entretanto, a grande demanda fez com que a estratégia fosse revista, o que será detalhado

mais adiante. No próximo item, abordo com mais detalhes esses acontecimentos.

Já no dia 12 de junho o GT publica a Resolução N.º 156/2020 que aprova a execução

das Atividades Acadêmicas Emergenciais (ACE) para alunos concluintes apenas. Apesar da

rejeição do corpo docente e discente ao Ensino Remoto nos primeiros meses da pandemia,

principalmente devido à necessidade de aulas práticas, em algumas áreas, que não poderiam

ser plenamente atendidas no ERE, a dificuldade de acesso à internet de alguns alunos e o
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desconhecimento das plataformas disponíveis −, a resolução estipulava o início deste período

letivo especial como um teste para o que viria a seguir. A Resolução definia que: “As ACE

são constituídas por atividades didáticas síncronas e assíncronas, realizadas por meio da

utilização de ferramentas de tecnologias de informação e comunicação”(UFF, 2020b, Art.5º )

e suas atividades deveriam ocorrer entre os dias 29 de junho e 31 de agosto. Apesar de poucos

alunos serem atendidos nesse modelo, as ACEs foram a primeira experiência da Universidade

com o ensino remoto.

Ao longo das discussões no CEPEX também havia ficado claro que os docentes

precisariam de apoio para desenvolver essas atividades. Assim, e de forma inédita, começam

a ser lançados editais conjuntos entre as várias Pró-Reitorias de apoio. O primeiro foi o edital

de seleção de apoio às atividades acadêmicas não presenciais – ANP - no ensino de graduação

e pós-graduação por meio de parceria entre a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) e a

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI), que visava oferecer bolsas a

discentes que participassem de projetos para o ensino remoto. Os projetos de ensino poderiam

englobar, entre outras possibilidades:

a) Apoio e acompanhamento das atividades acadêmicas não presenciais; b) Atividades

de preparação de material didático de apoio às atividades acadêmicas não presenciais; c)

Apoio à construção de metodologias e instrumentos específicos de ensino-aprendizagem e

avaliação; d) Desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras; e) Desenvolvimento de

protocolos de boas práticas para as atividades acadêmicas não presenciais na graduação; e)

Atendimento extraclasse complementar à realização da disciplina.

Já os projetos de pesquisa deveriam contemplar propostas para atendimento às práticas

de ensino envolvendo as atividades acadêmicas não presenciais na graduação e

pós-graduação. Esses projetos deveriam englobar: a) Apoio à construção de metodologias e

instrumentos específicos de ensino aprendizagem e avaliação; b) Desenvolvimento e análise

de práticas pedagógicas inovadoras para apoio ao ensino de graduação e/ou pós-graduação; c)

Apoio e acompanhamento das atividades acadêmicas não presenciais em disciplinas da

graduação e/ou pós-graduação visando apoiar os discentes e combater a evasão nos cursos da

UFF. Esse edital aprovou em torno de 300 projetos de ensino e outros 70 projetos de pesquisa.

Foi lançado o Edital de chamamento e registro de novas tecnologias e inovação para o

Ensino Superior na UFF, parceria entre a Proppi e a Escola de Governança em Gestão Pública

(EGGP) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). Este chamamento previa o apoio

de até 30 propostas de cursos que promovessem a capacitação técnica de servidores e
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discentes na utilização inovadora de ferramentas digitais. Foram aprovadas 15 propostas.

Estas que serão brevemente abordadas na próxima seção.

Esses editais foram abertos como resultado das discussões do GT e do projeto de

retomada das atividades letivas de forma remota. Esse projeto tinha “quatro princípios para

preparar a comunidade acadêmica: planejamento institucional, capacitação docente, auxílios

de inclusão digital para apoio aos estudantes em vulnerabilidade social e com deficiência e

atendimento de saúde mental.”(UFF, 2020c, online). Assim, em 22 de julho foi publicada a

decisão CEPEX N.º 111/2020 que estabelecia a reorganização dos Calendários Escolar e

Administrativo regulares para o ano letivo de 2020, em 18 de agosto a RESOLUÇÃO N.º

160/2020 que regulamentava o ensino remoto emergencial e 10 dias depois a PROGRAD

lança sua INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2020 tratando da operacionalização do mesmo.

Em 31 de agosto foi encerrado o Período Letivo Especial e, de acordo com os dados

divulgados pela PROGRAD (UFF, 2020d), foram ofertadas mais de 1000 disciplinas,

envolvendo mais de 100 cursos, quase 130 departamentos e mais de 1500 estudantes dos

cursos de graduação presencial. Mesmo com números tão altos, os cursos tiveram, em média,

1,5 alunos por turma e apenas 3% dos alunos matriculados nos cursos presenciais da

Universidade participando das ACE. O verdadeiro desafio viria no primeiro período regular

de 2020, que ocorreu de 14 de setembro a 15 de dezembro de 2020.
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2.2. INICIATIVAS DE APOIO DOCENTE AO ENSINO REMOTO

2.2.1 Desenvolvimento Docente para o Ensino Remoto na UFF

Existem dois locais na UFF que oferecem cursos de atualização pedagógica aos

docentes. O PROIAC e a EGGP. O primeiro é vinculado à PROGRAD e tem sido coordenado

por mim desde 2019. O segundo é vinculado à PROGEPE e tradicionalmente oferece cursos

de curta duração a técnicos administrativos e docentes geralmente voltados à gestão da

Universidade. Desde 2018, a EGGP ampliou o seu leque de cursos oferecendo capacitações

que contemplem também a questão pedagógica. As ações da EGGP são rapidamente

abordadas no tópico seguinte. As atividades do PROIAC são apresentadas e discutidas, em

detalhes, no capítulo seguinte desta monografia.

Em alguns departamentos também foram realizadas ações similares, principalmente

por iniciativa de docentes que ministravam disciplinas de pós-graduação. Estes migraram para

o online de maneira mais rápida, apropriando-se preponderantemente das plataformas de

videoconferências. Entretanto, tais capacitações não foram realizadas de maneira formal,

apenas como reuniões para discussão e trocas de experiências. Dessa forma, não houve

divulgação ou registro das mesmas, externamente aos departamentos de ensino, o que

impossibilitou seu levantamento e análise.

Além das capacitações internas, outros cursos começaram a ser oferecidos por outras

universidades federais e demais instituições públicas e privadas. Talvez a maior capacitação

de todas tenha sido o curso “Vídeo Aula sem Complicação” oferecido pela MultiRio a

professores universitários de instituições públicas do Rio de Janeiro. Esse curso foi oferecido

a distância e sem tutoria, num formato próximo aos dos cursos massivos (MOOC). De acordo

com matéria da Superintendência de Comunicação Social, "A UFF foi a instituição de ensino

do Rio de Janeiro com maior número de servidores no programa de capacitação da Multirio,

com 692 inscritos, cerca de 15% do total”(UFF, 2020c, online).

2.2.1.1 Desenvolvimento Docente para o Ensino Remoto da EGGP/PROGEPE

A EGGP foi criada em 2015 vinculada à PROGEPE com o objetivo de ampliar as

possibilidades de capacitação dos técnicos e docentes da UFF. Ela fomenta iniciativas de

capacitação de Técnicos Administrativos em Educação por meio de apoio financeiro para que

os mesmos participem de eventos e cursos de curta e média duração. Além disso, oferece

cursos em formato EAD em parceria com outras instituições e profissionais sobre temas

relativos à melhoria da gestão da Universidade.
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Visando aumentar a sua atuação junto aos docentes, a EGGP em 2018 e em 2020

realizou parceria com o PROIAC, apoiando o oferecimento das Oficinas para Docentes em

Estágio Probatório.

Com a chegada da pandemia, a EGGP passou a apoiar e estimular atividades da

capacitação para docentes e técnicos visando à adoção das novas ferramentas que seriam

necessárias durante o isolamento social e o ERE. Assim, a Escola apoiou parte das vagas

oferecidas pelo PROIAC para o curso descrito no item anterior e lançou o edital AGIR nº.

02/2020, em parceria com a AGIR/PROPPI. Esse edital era para a submissão de propostas de

novas tecnologias inclusivas e de inovação para o ensino superior, visando à capacitação de

professores e servidores técnicos.

O edital inovava por valorizar explicitamente experiências “alternativas à exposição

oral pelo docente, como meio para possibilitar a construção de conhecimento e que

destacassem a participação ativa dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem,

inclusive incorporando novos processos de avaliação e aprendizagem”. Seriam apoiadas até

30 propostas e as capacitações deveriam ocorrer entre 01/08 a 11/09/2020, justamente entre a

decisão de se retomar as aulas de forma remota e o reinício do período letivo regular. Nas 30

propostas, seriam oferecidas em torno de 30 vagas e levariam, em conjunto, a um

oferecimento 900 vagas. Considerando que a UFF tem em torno de 3500 docentes e 4600

técnicos, entendemos que essa iniciativa foi fundamental para apoiar a transição para o ERE.

2.2.1.2.1 Resultados do Edital

Para avaliarmos os resultados deste edital, realizei uma análise documental das

informações públicas disponíveis. Assim, os dados discutidos a seguir foram extraídos e

sistematizados do Informativo2 de Capacitação para Servidores da Universidade Federal

Fluminense.

Embora o edital previsse o apoio a 30 propostas, apenas 15 foram aprovadas. Dessas,

10 foram propostas de docentes e 5 de técnicos administrativos das mais diversas áreas.

Desses, até janeiro de 2021, 8 cursos foram oferecidos ou estão em oferecimento, 1 foi

cancelado. Não obtivemos informações sobre os demais cursos aprovados. Embora

inicialmente o edital previsse a realização dos cursos até o dia 11 de setembro, diversas

turmas dos cursos foram oferecidas entre agosto e novembro de 2020 e entre janeiro e

fevereiro de 2021. A carga horária dos cursos variou entre 8 e 40 horas, e o número de turmas

foi entre 1 e 4 por curso. Ao final, essa iniciativa conseguiu oferecer 492 vagas e contou com

2 http://capacitacaodcquff.blogspot.com

http://capacitacaodcquff.blogspot.com/
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diversos formatos de cursos: com atividades síncronas e assíncronas, mediadas ou

autoinstrucionais, com duração entre 1 semana e 3 meses. Os títulos dos cursos, as datas de

oferecimentos e o número de vagas totais são apresentados na tabela a seguir. É importante

ressaltar que a variedade de duração, datas e assuntos facilita o acesso aos servidores com

agendas e interesses variados.
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TABELA 1 - Cursos oferecidos pelo Edital AGIR/EGGP

Título do Curso Período de
Realização em 2020

Carga horária
por turma (em
horas)

Plataforma
Utilizada

Vagas totais Número de
Concluintes

Oficina Google Classroom: aprendizagem
acolhedora de estratégias e ferramentas para o
ensino remoto emergencial.

31/08  a 09/09 - Turma1
10/09 a 20/09 - Turma 2
21/09 a 30/09 - Turma 3 24 Google Classroom 94 76

Classroom e Google Meet Descomplicados:
Como utilizar o Ambiente Virtual de
Aprendizado de Forma Simples e Eficiente

17 a 21/08 - Turma 1
24/08 a 28/08 - Turma 2
31/08 a 04/09 - Turma 3
09 a 13/11 - Turma 4 10 Google Classroom 158 134

Videoaulas a partir do ZERO
03/09 a 21/09 - Turma 1
24/09 a 12/10 - Turma 2 15 Google Classroom 75 41

Grupos de experimentação pedagógica em
plataformas digitais 28/09 a 03/11 12

Plataformas de
vídeochamadas
(Zoom, Google

Meet, etc.) 45 15

Educação online: tecnologias digitais e
estratégias

17/08 a 11/09 - Turma 1
31/08 a 25/09 - Turma 2 24 Google Classroom 80 41

Oficinas de usos e criação de Recursos
Educacionais Digitais (RED) para a prática de
ensino mediado por tecnologias 18/01 a 05/02/2021 24 Moodle 25 08

Google for Education: funcionalidades, inovação
e inclusão nas práticas de ensino remoto de
Ciências

24/08 a 28/08 - Turma 1
31/08 a 04/09 - Turma 2
07/09 a 11/09 - Turma 3 8 Google Classroom 120 78

Docência On-Line em Tempo de
Excepcionalidade: Recriando-se Professor 03/09 a 29/10 40 Moodle 30 03
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2.3. INICIATIVAS DE APOIO DISCENTE AO ENSINO REMOTO

2.3.1 Programa Integrado de Inclusão Digital e Apoio às Atividades Acadêmicas

Conforme foi discutido nas reuniões do CEPEX, as questões que envolviam os

discentes também foram abordadas e atendidas das mais diversas formas. Nesse sentido, em

25 de junho foi divulgado o Programa Integrado de Inclusão Digital e Apoio às Atividades

Acadêmicas fruto de parceria entre diversas Pró-Reitorias da Universidade. Esse programa

visou apoiar três eixos: inclusão e acesso digital, apoio à formação e apoio à implementação

do ensino remoto (UFF, 2020e). Por meio dele foram liberados os seguintes editais:

● Edital de apoio aos projetos de ensino e pesquisa em Atividades Acadêmicas não

Presenciais no âmbito da Graduação e Pós-Graduação é o de estimular o desenvolvimento

de instrumentos pedagógicos que incorporem avanços tecnológicos, especialmente por

meio do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para apoio à demanda

emergencial por atividades acadêmicas não presenciais. Esse edital recebeu 378 propostas

das quais foram aprovados 283 projetos para a Graduação e 76 para a Pós-Graduação

(UFF, 2020f). Inicialmente previstos para durarem até dezembro de 2020, esse edital foi

prorrogado até maio de 2021, quando se encerra o ano letivo de 2020.

● Editais de apoio emergencial para acesso à internet - Graduação e Pós-graduação em que

os estudantes puderam optar por três tipos de auxílios: receber o valor mensal de

R$100,00, chip com modem ou apenas um chip disponibilizado a 8 mil alunos que

preenchessem a autodeclaração de que a renda bruta per capita da família não era superior

a 1,5 salários mínimos. Esses apoios eram acumuláveis com outros apoios e bolsas

disponibilizados pela Universidade.

● Editais de apoio para empréstimo emergencial de Chromebook e similares que atenderam

tanto a Graduação quanto a Pós-graduação com o objetivo emprestar computadores para

até 500 (quinhentos) estudantes da graduação e 50 de pós-graduação em situação de

vulnerabilidade socioeconômica causada ou acentuada pela pandemia.

● Edital de chamamento e registro de novas tecnologias e inovação para o ensino superior

da UFF, discutido no item anterior.

● Edital de Auxílio Emergencial COVID-19 com o objetivo de conceder bolsa de 250 reais,

acumulável com outras bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) para

estudantes regularmente inscritos nos cursos de graduação presenciais.

2.3.2 Iniciativas de Apoio das Coordenações de Curso
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Além desses apoios centralizados pela Universidade, algumas coordenações de curso

organizaram reuniões ou cursos com seus discentes, visando apresentar a plataforma que

seria usada pelos docentes e sanar dúvidas de como realizar o acesso. Apresento aqui dois

exemplos a que tive acesso: o do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) por ser

aluna e a do Curso de Nutrição, que apresentou sua experiência em uma das lives organizadas

pelo PROIAC. No primeiro, a direção do ICHF convidou todos os alunos dos cursos de

graduação vinculados a ele para uma oficina sobre o Google Sala de Aula no dia 03 de

setembro às 19:10.

Já a coordenação de curso da Nutrição organizou a oficina “Conversando sobre o

ensino online” para os alunos do curso. Esse curso durou 7 dias e teve dois encontros

síncronos, uma no início e outra no final do curso. De acordo com a Coordenadora Silvia

Pereira o curso teve 95 alunos de todos os períodos e 51 receberam o certificado de

conclusão, ao final do curso. Os alunos relataram que as atividades que tiveram mais

dificuldade foram o uso da agenda Google, participação em fórum de discussões e realização

de trabalhos em grupo.

Provavelmente outras iniciativas foram realizadas por coordenações de curso, mas

como essas atividades se restringiram apenas à comunidade dos próprios cursos não havendo

divulgação externa, não foi possível identificá-las e registrá-las neste levantamento.

2.3.3 Apoio dos Propets Sustentabilidade em Medicina Veterinária e Biofronteiras para

discentes dos cursos da Saúde.

Os PROPETs são Programas financiados pela Pró-Reitoria de Graduação de

integração de ações de ensino, pesquisa e extensão visando a excelência acadêmica nos

cursos em que estão presentes. Esse programa é desenvolvido nos moldes dos Programas de

Educação Tutorial (PET) do MEC.

O PROPET Sustentabilidade em Medicina Veterinária e o PROPET Biofronteiras,

ligado ao curso de Ciências Biológicas, realizou o curso “Adaptação Discente ao Ensino

Remoto”. O curso foi planejado e mediado pelas discentes dos PROPETs e coordenado por

mim, enquanto Tutora do PROPET da Medicina Veterinária e pela Prof. Helena de Souza

Pereira, tutora do PROPET das Ciências Biológicas.

O curso teve o objetivo de possibilitar uma maior familiarização dos discentes com a

principal plataforma utilizada durante o ensino remoto antes do início do período,

proporcionando um ambiente tranquilo e livre para dúvidas e consequente redução de
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ansiedade e medo. Todo o material produzido foi registrado como Recurso Educacional

Aberto.

A divulgação foi feita pelo Instagram dos PROPETs e estava aberto a discentes de

todos os cursos da saúde. Foram oferecidas 3 turmas, todas antes do início do semestre letivo.

O curso teve 475 inscritos dos quais 194 foram concluintes. A divulgação também chamou a

atenção do Diretório Acadêmico do curso de Fonoaudiologia de Nova Friburgo. A partir

desse contato, todo o material do curso foi disponibilizado aos representantes desse DA que

adequaram o curso às suas necessidades específicas e ofereceram outras 3 turmas para os

alunos daquele curso.
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3 CONTRIBUIÇÕES DO PROIAC PARA O ENSINO REMOTO NA UFF

O PROIAC foi criado em 2012 na UFF vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. O

programa é composto por docentes de diferentes áreas de conhecimento. Trabalham

voluntariamente para oferecer as oficinas e demais atividades à comunidade docente. Desde a

sua criação, uma das principais atividades desenvolvidas pelo programa é o atendimento às

demandas de capacitação específicas das coordenações de cursos, o oferecimento de oficinas

de desenvolvimento docente e a organização de eventos para compartilhamento de

experiências. Em 2018 passamos a oferecer turmas específicas para docentes em estágio

probatório, com o apoio da EGGP/PROGEPE. Já havíamos tido a experiência de oferecer

algumas oficinas a distância, mas a maioria das atividades era realizadas de forma presencial

em Niterói (recebendo também docentes de várias outras cidades em que a UFF tem campi)

ou presencialmente em alguma outra cidade (em Nova Friburgo em 2019 e oficinas em

Macaé e Nova Friburgo estavam agendadas para 2020). Nossas oficinas são realizadas fora

dos períodos letivos regulares (geralmente na semana que antecede o reinício do período

letivo) de modo  que os docentes estejam com mais tempo para realizar a capacitação.

Na segunda semana de março de 2020, quando havíamos acabado de oferecer as

oficinas presenciais, fomos avisadas da prorrogação do recesso e, dias depois, da suspensão

do calendário letivo.

A partir de então passamos a acompanhar o que estava acontecendo nas outras IES.

Como as estaduais paulistas já haviam iniciado o período letivo, acompanhamos o

movimento que essas instituições passaram a fazer. Assim fomos reconhecendo

possibilidades de organização para a UFF. Entre elas, teve especial destaque a UNICAMP

que, por meio do seu Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem (EA)² abriu as discussões

que vinham ocorrendo para todas as demais instituições por meio de Webinários com

professores da Unicamp e de diversas outras instituições brasileiras e portuguesas. De acordo

com Amaral e Polydoro (2020) os webinários tinham em torno de 1700 participantes e apenas

45% eram da comunidade acadêmica da UNICAMP, o que demonstra o interesse que tais

atividades suscitaram ao público externo.

Assim, em maio começamos a imaginar que as aulas não retornariam tão brevemente

e que elas passariam pelo menos em algum momento por um período híbrido antes do retorno

presencial. Dessa forma, iniciamos o planejamento de um curso online para facilitar a

apropriação pedagógica do Google Sala de Aula para os docentes com foco, em primeiro

momento, na discussão sobre o planejamento de atividades híbridas.
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Esse Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) foi escolhido pois acabava de ser

adotado oficialmente pela UFF, em substituição ao antigo Conexão UFF, e por isso era a

plataforma menos conhecida entre os docentes. Entendemos também que a montagem das

disciplinas no Google Sala de Aula seria mais facilmente realizada por docentes com pouca

ou nenhuma experiência com qualquer AVA, já que o mesmo tem uma navegabilidade muito

simples e a abertura das salas virtuais estava integrada ao sistema de oferecimento das

disciplinas.

Além desse AVA também estava disponível aos docentes, já há vários anos, o Moodle.

Entretanto, este é administrado pela Coordenação de EAD (CEAD) da Universidade que já

tinha pessoal e estrutura própria. Confiávamos que eles atenderiam adequadamente os

docentes que optassem pelo Moodle.

Para o curso, desde o primeiro momento, sabíamos que não queríamos um

treinamento apenas operacional. Os docentes precisariam mais do que saber utilizar a

plataforma. A adaptação das disciplinas para o AVA deveria vir acompanhada de novas

abordagens pedagógicas e sempre alinhado com os objetivos de aprendizagens de cada

disciplina. Para isso, optamos pelo referencial teórico da Educação Online desenvolvido pela

Professora Edméa Santos, entre outros autores.

Outra certeza que tínhamos era que, se todos os mais de 3500 docentes da

Universidade demandassem o nosso curso, nós não teríamos pessoal suficiente para

atendê-los. Eu, a Prof. Daniele Mendonça (Nutrição), a Prof. Silvia Pereira (Nutrição) e a

Prof. Adriana Sudré (Biomédico) todas membros do PROIAC e mais duas professoras que já

viram colaborando com o PROIAC e que já trabalhavam com tecnologias na educação: a

Prof. Caroline (Biomedicina do Instituto de Saúde de Nova Friburgo) e a Prof. Cintia Rabello

(Letras) ficamos à frente do planejamento desse curso, totalizando 6 mediadoras.

Entendemos também que o curso precisaria ser intensivo, para que pudéssemos atender ao

maior número de docentes no menor tempo possível.

Dessa forma, o curso foi pensado para durar 10 dias e demandar uma dedicação de

duas horas diárias. A princípio oferecemos 60 vagas em cada uma das turmas e em seguida

ofereceríamos um segundo curso, mais avançado. As inscrições, como sempre fazíamos,

foram abertas em nosso site e divulgadas nas redes sociais do PROIAC e para os e-mails dos

docentes que constavam em nossa mala direta.

Apenas 5 horas após a divulgação, todas as vagas haviam sido preenchidas. Para

entendermos o tamanho da demanda que havia, abrimos inscrição para uma lista de espera.

Dessa forma, poderíamos planejar novas turmas à medida que houvesse pessoas interessadas.

Na primeira semana de inscrições, já tínhamos 450 inscrições; no primeiro mês, 640; e, em
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agosto, 900 inscritos.

Com apenas 6 pessoas na equipe conseguimos atender de forma satisfatória os 60

alunos da primeira turma. Como a demanda foi muito alta, para a segunda turma, chamamos

outros 6 membros ou antigos colaboradores do PROIAC para ajudar na mediação. Com isso

pudemos oferecer 120 vagas em duas “salas” separadas. Como o compromisso desses novos

colaboradores era apenas para a segunda turma, incluímos no formulário de avaliação final do

curso um espaço para que os concluintes se candidatassem a colaborar com a mediação das

turmas seguintes. Foram essas candidaturas que viabilizaram o oferecimento de outras 4

turmas ao longo dos meses de julho e agosto, possibilitando novas 240 vagas e totalizando

420 vagas em todo o período de oferecimento do curso. Cabe também ressaltar que 240

dessas vagas foram oferecidas com o apoio da EGGP/PROGEPE.

Outro tipo de colaboração possível dos concluintes era eles mesmos oferecerem o

mesmo curso para as suas unidades. Nesse caso, o PROIAC disponibilizou todo o material

utilizado no curso e o docente tinha toda a liberdade para alterar o conteúdo da maneira que

achasse mais adequada. Assim, a coordenadora do curso de medicina Profa. Christiane

Ribeiro ofereceu mais duas turmas aos seus docentes, com 20 vagas cada e a Profa. Thereza

Bargut e outros docentes do Instituto de Saúde de Nova Friburgo ofereceram outra turma, em

agosto, com 40 vagas. Assim, o PROIAC ofereceu 420 vagas e essas professoras outras 80

vagas, totalizando 500 vagas. Toda essa experiência, com mais detalhes sobre o planejamento

do curso e a avaliação dos participantes, está descrita em artigo submetido à revista E@D em

Foco.

Das vagas oferecidas pelo PROIAC tivemos 82% de conclusão, número muito

superior à média dos cursos a distância. Entendemos que esse alto percentual se deveu a toda

a circunstância do momento e à real necessidade dos docentes de trabalhar com a plataforma

no semestre seguinte. Mesmo assim, outros 400 docentes inscritos ficaram sem ser atendidos.

Para eles, divulgamos os cursos que passaram a ser oferecidos em agosto, resultado do edital

da EGGP com a AGIR, apresentados no capítulo anterior.

Para os cursos acabamos produzindo e disponibilizando em nosso canal de Youtube

vídeos curtos sobre o uso da plataforma e outros conteúdos que não estavam disponíveis da

forma que precisávamos. Desse movimento, surgiu a ideia de organizar Webinários que

tratassem de assuntos que seriam importantes para o semestre remoto. Outras universidades

já começavam a fazer o mesmo. Vimos a oportunidade de trazer os professores

pesquisadores que tratavam dos assuntos que discutimos nos cursos.

O primeiro Webinário tratou do tema “Boas Práticas Educacionais Mediadas por

Tecnologias Digitais no Ensino Superior” e foi apresentado pelo Professor Mariano Pimentel,
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da UNIRIO. O professor Mariano tinha lançado em maio o “Princípios da Educação Online:

para sua aula não ficar massiva nem maçante!”. Esse texto, que foi usado nos cursos, tinha

linguagem acessível aos docentes que não eram da área de educação e tratava de forma

bastante objetiva do referencial teórico que estamos utilizando: a Educação Online.

Essa discussão foi rica, o que pode ser constatado, através das interações online

diretamente com o professor e também pelo chat, o que nos fez constatar que esse tipo de

atividade era muito pertinente no contexto da pandemia.

No momento do levantamento aqui apresentado, o vídeo contava com 2338

visualizações e é o mais assistido em nosso canal. Dado o sucesso da atividade, programamos

webinários quinzenais até agosto e semanais nas primeiras semanas de setembro, antes do

reinício do semestre letivo. Um último webinário foi realizado em Outubro, novamente com a

presença do Professor Mariano Pimentel como parte do Círculo de Estudos realizado durante

a Agenda Acadêmica da UFF. Todos os títulos e palestrantes dos Webinários realizados estão

apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - Webinários organizados pelo PROIAC

Data Título Palestrante

24/06/20 Boas Práticas Educacionais Mediadas por
Tecnologias Digitais no Ensino Superior

Prof. Mariano Pimentel
(UNIRIO)

15/07/20 Metodologias Ativas no Cenário de Ensino
Remoto Online: Possibilidades e Desafios

Prof. Ricardo Fragelli (UnB)

29/07/20 Desenho didático online: desafios para a
Educação Superior

Prof. Edméa Santos
(UFRRJ)

12/08/20 Acesso e permanência na Universidade em
tempos remotos

Prof. Hustana Vargas (UFF)

26/08/20 Ensino remoto emergencial na UFF:
planejamento, método e avaliação

Prof. Alexandra Anastacio
(UFF)

02/09/20 Trabalhando com disciplinas online (Parte do
Evento Desafios e Partilhas: o ensino remoto
em tempos de pandemia organizado pelo ICHS-
UFF Volta Redonda)

Prof. Daniele Mendonça
(UFF), Prof. Cintia Rabello
(UFF) e Prof. Caroline
Fernandes (UFF)

09/09/20 Colaboração para o semestre Remoto Discentes Fernanda Azevedo
(Medicina Veterinária UFF)
e Stephanie Bittencourt
(Ciências Biológicas UFF),
Prof. Andréa Serpa (UFF),
Prof. Silvia Pereira (UFF) e
Prof. Camila Abelha (UFF).
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22/10/20 Colaboração e interação na Educação Online Prof. Mariano Pimentel
(UNIRIO)

Outro produto do desenvolvimento docente que realizamos nesse período foi o

documento “Boas Práticas para o Ensino Online”(VALENTE et al., 2020)3. Esse documento

apresentou uma sistematização das respostas às principais dúvidas que surgiram nas turmas

do curso. Foi disponibilizado no final de junho em nosso site e na página UFF digital. Essas

dúvidas eram muito comuns para os que nunca haviam trabalhado com educação mediada por

tecnologias digitais antes. E elas passam desde como fazer a adequação do presencial para o

remoto, evitando que o professor ministrasse as mesmas aulas do presencial apenas adotando

plataformas de videoconferências, passando por como contabilizar a carga horária da

disciplina até qual a melhor forma, para cada situação, de realizar avaliações online. Esse

documento foi um dos primeiros documentos produzidos pela UFF a serem disponibilizados

no canal UFF Digital4 criado pela PROGRAD como um repositório de materiais importantes

para a implementação das ACE e depois do ERE na UFF. Escrito em formato de Recurso

Educacional Aberto, o documento foi discutido em diversas universidades que ainda não

tinham lançado suas próprias orientações. Várias das recomendações contidas nele, também

foram incorporadas nas resoluções do semestre remoto na UFF.

3.1 DESENHO DIDÁTICO DO CURSO “POTENCIALIZANDO O ENSINO E O

APRENDIZADO USANDO O CLASSROOM”

Nas oficinas presenciais organizadas pelo PROIAC a intenção foi sempre que os

docentes aprendessem fazendo e vivenciando os métodos que foram discutidos ao longo das

atividades. Para o curso online, esse pressuposto foi mantido. Os docentes participantes

vivenciariam a plataforma primeiro, enquanto aluno, encontrando todas as dúvidas e

dificuldades que seus alunos viriam a ter no ensino remoto e, posteriormente, se apropriariam

da plataforma enquanto docentes.

O curso foi oferecido para docentes de todas as áreas do conhecimento e se propunha

a ser um curso básico sobre o assunto. Tivemos professores de todas as idades, tempo de

docência e de todos os campi da Universidade. Essa heterogeneidade sempre é desafiadora

mas, ao mesmo tempo, a grande responsável pela riqueza do curso. Docentes que nunca se

encontrariam de outra maneira, puderam partilhar experiências, angústias e expectativas.

Para criar o desenho didático lançamos mão do referencial teórico educação online, já

4Disponível em:  http://www.uff.br/?q=digital
3 Disponível em: http://www.uff.br/sites/default/files/boas-praticas-no-uso-do-classroom-1a-versao-1.pdf
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detalhada em capítulos anteriores. Especificamente, o professor Mariano Pimentel estava

iniciando uma série de artigos escritos de forma simplificada e acessível aos docentes de

todas as áreas sobre os princípios da educação online. O artigo intitulado “Princípios da

Educação Online: para sua aula não ficar massiva nem maçante!” (PIMENTEL;

CARVALHO, 2020) foi uma das principais referências e inspirações para o desenho do curso.

Além das seis professoras mediadoras do curso, outros professores se voluntariaram

para nos auxiliar na mediação. Dessa forma pudemos organizar 3 turnos diários de mediação

de forma que os participantes ficassem poucas horas à espera da resposta a uma questão

postada. A relação mediador/participante foi de 1/10 na maior parte das turmas. Nas

atividades síncronas (lives), tínhamos sempre uma professora apresentando e discutindo os

assuntos e pelo menos mais um no chat respondendo às dúvidas e dificuldades dos

participantes. Sempre que possível, utilizamos atividades que permitiam a interação dos

participantes. De forma que todos, mesmo considerando a heterogeneidade dos grupos,

fossem atendidos.

3.1.1 Gestão do tempo

Tendo em vista o tamanho da demanda por capacitação que o ensino remoto viria a

gerar, o planejamento do curso foi em um formato diferente do normalmente encontrado em

cursos a distância que são realizados com pouca carga-horária ao longo de várias semanas. O

curso do PROIAC era um curso intensivo que exigia dedicação de pelo menos duas horas

diárias realizado ao longo de onze dias úteis consecutivos. Essa dedicação estava clara no

formulário de inscrição preenchido pelos candidatos. Ao longo desses 11 dias o curso contou

com 3 encontros síncronos e uma hora e meia de duração. Em algumas turmas, foi também

necessária a realização de um quarto encontro opcional para tratar da utilização básica de

algumas funcionalidades de aplicativos Google que não estavam contemplados no curso

(compartilhamento de documentos, agendamento de reuniões no Google Agenda e formas de

compartilhamento de arquivos).

O restante da carga-horária era assíncrona. Todo o dia eram postados tópicos referente

à aula com os materiais de leitura e as atividades que deviam ser realizadas. Essas atividades

foram pensadas para que os docentes tivessem a oportunidade de explorar as diversas

ferramentas disponíveis no Google Classroom ao mesmo tempo em que discutiam os

princípios do planejamento de atividades e interação online. Parte dessas atividades tinham

que ser realizadas de forma coletiva, o que tirou os participantes de sua zona de conforto.

Nos primeiros 6 dias os participantes eram alunos na sala principal do curso. Nos dias

seguintes, ocupavam o papel de professores em uma sala auxiliar e enquanto ainda eram
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alunos em outra sala auxiliar. Dessa forma, eles poderiam propor atividades, responder as

atividades propostas por outros grupos e corrigir as atividades propostas ao final do curso.

Materiais extras relacionados às atividades de cada dia eram postados diariamente em um

tópico à parte: a “Biblioteca”. Para maior clareza, na Tabela 3 abaixo está apresentado um

esquema do planejamento diário do curso.

TABELA 3 - Planejamento do curso “Potencializando o Ensino e o Aprendizado Usando o

Classroom”

Dia Tópico Atividades a serem realizadas

1 Comece por aqui
Aula 1- Conhecendo o curso e o
ambiente

Apresentação dos participantes no Padlet
Questão aberta: Alguma expectativa para
o curso?
Questão fechada: Você já usou esta Sala
de Aula ou o G.Suite?

2 Live 1 - Ensino Mediado por
Tecnologias

Questão fechada: As informações
apresentadas me instigaram a aprofundar
o assunto posteriormente?
Questão fechada: É possível aplicar os
conhecimentos desta live na minha prática
docente?

3 Aula 2 - Trabalhando com Educação
Online

Leitura de texto seguida de postagem e
discussão em fórum.
Divisão dos grupos e escolha do tema.

4 Aula 3 - Desenhando um curso online Trilha de aprendizado (Google
Formulários) sobre conceitos discutidos
na aula anterior e desenho de objetivos de
aprendizagem e estratégias adequadas a
cada objetivo.
Discussão em grupo sobre os objetivos de
aprendizagem para a atividade que o
grupo criaria.

5 Aula 4 - Planejando atividades
temáticas

Preenchimento em grupo de
“Planejamento de aula temática”.

6 Aula 5 - Usando formulários e
Atribuindo Notas

Questionário sobre criação de avaliações
com o Google Formulários.
Feedback da primeira semana.

7 Live 2 - Conhecendo os bastidores Questão fechada: As informações
apresentadas me instigaram a aprofundar
o assunto posteriormente?
Questão fechada: É possível aplicar os
conhecimentos desta live na minha prática
docente?
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8 Aula 6 - Criando minhas atividades Montar, na sala auxiliar, a aula preparada.

9 Aula 7 - Participando das salas criadas
pelos colegas

Responder às atividades nas salas
auxiliares.
Deixar feedback nas salas sobre a
realização das atividades nas salas
auxiliares.

10 Aula 8 - Corrigindo as tarefas Corrigir as tarefas entregues nas salas
auxiliares.

11 Live 3 - Dúvidas finais
Encerramento

Formulário de avaliação do curso
Auto-avaliação individual
Teste de competências digitais para
educadores.
Envio de foto (opcional) para montarmos
a foto da turma.

Ao final do curso, uma avaliação recorrente dos participantes era sobre o pouco tempo

para apropriação do conteúdo e de todo o material disponível. Nesse sentido, informamos aos

participantes que a sala do curso continuaria aberta para que consultassem as atividades e

materiais posteriormente e, nas últimas duas turmas, o curso teve mais um dia para a

realização das aulas 7 e 8.

Hoje, com o distanciamento e com a experiência do primeiro semestre remoto,

entendo que as atividades em grupo demandam mais tempo para articulação e execução, visto

que os participantes acessavam o curso em horários muito diferentes, o que fazia com que as

atividades demorassem mais para ser concluídas. Ponderamos que talvez fosse interessante,

nas de atividades em grupo, que houvesse uma dia a mais para a realização.

3.1.2 Curadoria de conteúdos

Diferente do que ocorreria num curso em EAD tradicional, esse não teve um livro

texto ou apostila produzida previamente. Desde o começo optamos pela curadoria de

conteúdos definida como “Processos de escolher e dar visibilidade a determinadas obras,

como prática de socialização e mediação de saberes (BASSANI, MAGNUS, WILBERT,

2017 apud PIMENTEL, 2019, p.48). Ao longo do curso foram diversos os tipos de materiais

disponibilizados e com o avançar da pandemia, novos materiais foram sendo produzidos por

outras IES e disponibilizados sempre que se adequassem aos assuntos tratados.

Logo na primeira turma percebemos que o volume de materiais era muito grande.

Mesmo que estivesse claro nas instruções quais materiais eram extras e quais eram

obrigatórios, isso causou uma certa confusão entre os participantes. Por esse motivo, a partir
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da segunda turma, optamos pela criação de uma biblioteca em tópico específico no final da

sala. Diversos artigos, e-books, webinários, vídeos entre outros materiais foram curados e

disponibilizados nesse espaço. Os alunos também podiam compartilhar, nos comentários da

biblioteca ou no espaço de trocas, materiais que encontrassem na internet e que fossem

pertinentes às discussões realizadas. Vários tutoriais referentes a aplicativos que não seriam

apresentados no curso foram compartilhados nesses espaços.

Uma questão que surgiu junto com o ensino remoto foi a preocupação com os direitos

autorais e que materiais poderiam ou não ser disponibilizados aos alunos. Para atender esse

questionamento, a última live era realizada uma discussão apresentando as licenças creative

commons, os recursos educacionais abertos e as licenças do YouTube. Procuramos deixar

claro que poderiam ser usados materiais produzidos pelos docentes cujos direitos autorais

não houvessem sido repassados a editoras.

3.1.3 Avaliação

O curso não tinha avaliação somativa como vários outros apresentam ao final de cada

módulo ou das atividades como um todo. Optamos pela avaliação formativa de modo que em

todas as aulas havia uma atividade a ser elaborada, entregue ou respondida. Esta forma de

avaliação é

(...) uma prática contínua, realizada durante os processos de ensinar e de aprender,
objetivando a melhoria da aprendizagem enquanto ela se realiza. Tendo como foco
específico o processo e não apenas os seus produtos, configura-se como orientação
permanente da aprendizagem, tanto para o professor como para o aluno, que
assumem, solidariamente, compromissos recíprocos. Esta modalidade avaliativa
transcende a lógica classificatória da avaliação de resultados, que reduz a avaliação
à atribuição de uma nota ou conceito ao final de determinado espaço de tempo.
(GRILLO; FREITAS, 2010 p.47)

A complexidade das atividades ia aumentando com o decorrer do curso. Um ponto

fundamental para que a avaliação seja formativa e não apenas contínua, é o feedback.

Como o curso foi intensivo, sabíamos que a mediação também precisaria ser.

Precisaríamos estar muito presentes de forma que as questões fossem respondidas o mais

rápido possível. Formulários com questões fechadas eram auto corrigidos, fóruns e questões

abertas tinham mediação. O planejamento da aula temática foi corrigido e devolvido

comentado dois dias após a entrega. Questões que surgiam nas lives e que, eventualmente,

não eram respondidas por falta de tempo, no dia seguinte foram. Ao final da primeira semana,

havia um formulário de feedback para que fosse possível o acompanhamento e as correções

de rumo necessárias fossem tomadas, seja disponibilizando algum material extra sobre uma

dúvida mais comum, seja marcando uma live extra para dúvidas. Durante a montagem das
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salas e a correção das atividades, os mediadores tiravam as dúvidas operacionais. Quando as

atividades planejadas pelos grupos eram “cursadas”, os próprios participantes deixavam

feedback. E durante as lives também havia tempo disponível para o esclarecimento das

dúvidas. Para isso, a medição se dividiu em 3 turnos com uma ou duas pessoas por turno. A

atuação dos mediadores foi um ponto muito elogiado pelos participantes.

Aqueles inscritos que desistiram das atividades, fosse por problemas pessoais ou por

sobrecarga de outras atividades docentes5, continuaram a ter acesso a todo o material e

poderiam retornar a eles quando fosse necessário. Entretanto, apenas os participantes que

realizaram pelo menos 75% das atividades propostas receberam a certificação.

Para a avaliação do curso foi disponibilizado um questionário no último dia de

atividades. As sugestões que eram possíveis de serem acatadas eram consideradas na

organização das turmas seguintes. Percebemos a evolução ao longo das sete turmas

oferecidas. Essa evolução também foi percebida e destacada por alguns mediadores que

haviam sido participantes do curso em turmas anteriores.

5 Esses são os motivos mais frequentes de desistência informados pelos participantes. Como a mediação era
muito próxima deles, diversos sentiram-se no dever de nos informar por email ou nas próprias lives que não
estavam conseguindo cumprir com as atividades do curso e seus motivos, mas que gostariam de continuar tendo
acesso ao material para estudar com calma em um momento mais apropriado.
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4 DESENHO DIDÁTICO E AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA DISCIPLINA DE

ECONOMIA RURAL

A disciplina de Economia Rural é ministrada para os alunos do nono período do curso

de graduação em Medicina Veterinária na UFF. Ministro essa disciplina desde 2009, quando

ingressei na Universidade. E já há 3 ou 4 anos a disciplina é ministrada integralmente no

modelo Team Based Learning (TBL). Essa também foi a primeira vez que ofereci a disciplina

junto com outro professor, que acabava de ser contratado. De acordo com Bollela et al.(2014)

o TBL “Tem sua fundamentação teórica baseada no construtivismo, em que o professor se

torna um facilitador para a aprendizagem em um ambiente despido de autoritarismo e que

privilegia a igualdade.” (Bollela et al., 2014, p.294) Um ponto fundamental do TBL é que os

alunos realizam uma parte do estudo e avaliação individualmente e uma parte nos mesmos

grupos ao longo de toda a disciplina. Isso permite o desenvolvimento de atitudes como

responsabilidade, o compromisso com os colegas e engajamento. De acordo com Michaelsen

e Black6 (1994 apud Bollela et al. 2014):

Quanto maior e mais efetiva a interação entre os membros da equipe, mais disposta
e capaz estará a equipe para enfrentar os desafios propostos. Os estudos mostram
que 98% das vezes, o desempenho da equipe vai superar o desempenho do seu
melhor membro da equipe isoladamente. (MICHAELSEN; BLACK, 1994 apud
BOLLELA et al. 2014, p. 298)

Nessa técnica, são necessários 3 momentos: preparação, garantia de preparo e aplicação de

conceitos, que devem ser o mais próximos possível da realidade pessoal e profissional do

aluno. No momento de Preparação e de Aplicação de conceitos o docente pode lançar mão de

diversas atividades conforme sugerido na Figura 1. Já no momento de Garantia de preparo se

realizam os 4 itens apresentados. O teste individual é realizado logo em seguida, novamente,

por todo o grupo. Nesse momento, surgem as diferentes interpretações e entendimentos dos

assuntos estudados. O teste em equipe é corrigido no mesmo momento e os alunos podem

tirar dúvidas com o docente (momento de apelação e feedback). Esse feedback imediato

também pode ser realizado na etapa de aplicação de conceitos e é um dos pontos

fundamentais da técnica.

6 Michaelsen, LK, Black RH. Building learning teams: The key to harnessing the power of small groups in
higher education, Collaborative Learning: A Sourcebook for Higher Education (Vol. 2 ). State College, PA:
National Center for Teaching, Learning & Assessment, 1994
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FIGURA 1- Etapas do TBL e sua duração recomendada quando realizado em atividades
presenciais.
Fonte: BOLLELA et al. 2014, p. 294.

Com o ERE meu desafio era adequar esse modelo de forma que ele pudesse ser

realizado totalmente online, atendendo a resolução CEPEX n. 160/2020 que regulamentou o

Ensino Remoto na Universidade. Ela estabelecia um semestre com 13 semanas, em

contrapartida às 17 semanas que normalmente tínhamos e priorizava as atividades

assíncronas, permitindo até 30% da carga horária da disciplina em atividades síncronas. Esse

limite foi fundamental pois orientou todos os docentes a repensarem suas estratégias e não

simplesmente ligar a webcam e fazer a mesma aula que faziam no presencial.

Reconheço que minha experiência como docente no ERE foi muito facilitada pela

experiência que tive com a plataforma nos cursos do PROIAC. Acredito que para os demais

professores que mediaram as atividades também. Dessa forma, eu passava a pensar no novo

desenho didático que a disciplina teria de forma a adequar o TBL às condições que o ERE me

permitiria.

A organização da sala ficou bastante parecida com a organização dos cursos. No

mural, apenas os professores podiam postar e os alunos podiam comentar. Isso garantia que

os avisos mais recentes estivessem sempre aparecendo no mural dos alunos. Na aba

atividades, o primeiro tópico era o Comece aqui. Nele estavam disponibilizados a

apresentação da disciplina, os slides colaborativos de apresentação dos alunos, um passo a

passo do Google Classroom e a atividade “Como está sendo esse período de pandemia para

você?”. Essa atividade era um formulário sobre as alterações na rotina dos alunos por conta

da pandemia e as dificuldades que eles estavam enfrentando.

A cada aula era postado um tópico com o material de estudo, o questionário

individual, materiais complementares e espaço para dúvidas. Dessa forma, todo o conteúdo

da disciplina ficava organizado por aula. Também havia um tópico destinado ao trabalho em

grupo. Nele eram criados “materiais” com o número dos grupos e cada material era atribuído

apenas aos membros daquele grupo. Era nesse espaço que os trabalhos em equipe seriam

disponibilizados ao longo das semanas. Ao final do semestre, esse espaço continha todos os
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trabalhos realizados pelo grupo. Também na aba atividades, os tópicos das aulas também

eram postados sempre acima da aula anterior, fazendo com que as aulas mais recentes

estivessem mais próximas ao topo da página. Dessa forma, evitávamos que, ao final do

período, o aluno tivesse que rolar toda a aba até localizar a aula postada.

Na última aula também foi disponibilizado um formulário de avaliação da disciplina

para que avaliássemos a prática para o semestre seguinte. Por causa de um problema de saúde

de um professor do mesmo departamento, foram oferecidas duas turmas desta disciplina. Por

esse motivo, tivemos 108 alunos dos quais 87 responderam a avaliação da disciplina. Parte

dessas respostas são apresentadas nos itens a seguir.

4.1 GESTÃO DO TEMPO

No material de apresentação da disciplina, a dinâmica planejada foi apresentada à

turma de forma síncrona, para que pudéssemos discutir a melhor forma de trabalharmos.

Logo na primeira aula, combinamos que seria melhor abrirmos mão do teste múltipla escolha

em equipe, que acontece na etapa de garantia de preparo. A Figuras 2 abaixo mostra os slides

que explicavam a dinâmica das aulas aos alunos.



43

FIGURA 2 - Slides de apresentação da dinâmica da disciplina

Assim, a etapa de preparo aconteceria de forma assíncrona lendo/assistindo o

material disponibilizado ao final da aula anterior. A garantia de preparo ocorreu com a

aplicação apenas do questionário individual, liberado junto com o material da aula, de forma

que os alunos teriam uma semana para respondê-lo. Em todas as aulas, eu e o Prof. Glênio

estávamos online de 08:30 às 10 horas para tirar dúvidas do conteúdo, liberar as notas dos

questionários e auxiliar na elaboração da atividade de aplicação em grupo. Mas a presença

dos alunos nesse momento síncrono era opcional e a frequência dos alunos variou bastante ao

longo do semestre. Também para os exercícios em grupo, os alunos tinham uma semana para

responder e entregar. Esses momentos síncronos não eram gravados. Alunos que tivessem
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dúvidas, mas não tivessem participado desse momento, podiam postar suas dúvidas em

espaço específico, disponível em cada aula.

Como os exercícios em grupo eram apresentações compartilhadas com os membros

do grupo, nós podíamos entrar no documento e deixar comentários para correções e melhoria

do material, antes da entrega. Aqueles grupos que optassem por fazer o exercício em grupo

no horário da aula poderiam entrar no Meet e pedir para os professores abrirem o documento

e ajudar na elaboração dos exercícios, de forma bem similar com o que acontecia na sala de

aula presencial.

A Figura 3, a seguir, apresenta a avaliação dos alunos quanto à distribuição da carga

horária da disciplina. A grande maioria concordou que a carga-horária das atividades

síncronas e assíncronas era adequada. 4,6% afirmaram que havia sobrecarga de atividades e

1,1% que o tempo era subutilizado. A facilidade ou dificuldade que o aluno teve com a

disciplina e o interesse que ele dedicava à mesma fez com que o tempo variasse. Em resposta

aberta posterior, 4 alunos afirmaram que demoravam entre 5 e 6 horas para concluir as

atividades, mas a grande maioria afirmou que gastava entre uma e três horas semanais. Sendo

uma disciplina de 40 horas, a dedicação semanal esperada (e para a qual a disciplina havia

sido planejada) era de três horas.

FIGURA 3 - Resposta dos alunos à questão “Quanto a distribuição da carga horária, como

você avalia a disciplina?”

4.2 CURADORIA DE CONTEÚDOS

Durante o presencial, os materiais utilizados para a preparação eram capítulos de

livros disponíveis aos alunos e apostilas produzidas por mim em conjunto com os monitores

da disciplina. No remoto, como os alunos não teriam mais acesso aos livros, os conteúdos

tiveram que ser repensados. Como não encontrei REA compatíveis com as abordagens da
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disciplina, gravei uma série de videoaulas. A intenção era que não ultrapassassem 30

minutos. Além das vídeoaulas, também selecionei vídeos curtos disponíveis no YouTube e

produzi hiperdocs. As apostilas continuaram a ser adotadas. Foram também gravados vídeos

curtos para esclarecer as dúvidas recorrentes das aulas presenciais.

Algumas dinâmicas também tiveram que ser adequadas. A feira de trocas acontecia

sempre na aula de Economia Solidária quando os alunos levavam produtos ou serviços para

trocarem entre si. Depois fazíamos uma discussão sobre a dinâmica. No ERE, ela foi

substituída por uma apresentação de slides colaborativa. Nela, inclui a seguinte solicitação de

postagem: “alguma coisa que gostariam de compartilhar com seus colegas e que te ajudou

nesse ano durante a quarentena. Pode ser uma música, uma frase, a recomendação de um

livro, uma foto, uma pequena história, qualquer coisa.” Foram diversas as recomendações

recebidas: séries, receitas, grupos de Facebook e páginas do Instagram. E, de forma

espontânea, os alunos adicionaram comentários nos slides dos colegas discutindo sobre as

recomendações uns dos outros. Isso, para nós, demonstrou, o quanto eles estavam se sentindo

à vontade no espaço da “sala de aula” virtual.

Sobre os materiais disponibilizados, o formulário final da disciplina tinha duas

questões cujas respostas estão apresentadas nas figuras 4 e 5 abaixo:

FIGURA 4 - Resposta dos alunos à questão “De qual tipo de material você mais gostou para
estudar?”

Nas respostas apresentadas na figura 4, identificamos alto percentual de alunos que

disseram preferir as vídeoaulas. Muitos relataram que esse material permitia maior

flexibilidade. Eles poderiam assistir às aulas no horário que preferissem, assistir um pouco de

cada vez ou assistir novamente sempre que achassem necessário.
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FIGURA 5 - Resposta dos alunos à questão “Na sua opinião, o quão importantes são os
materiais complementares (vídeos e textos não obrigatórios)?”
Legenda 0: não sou capaz de avaliar e 5:muito importante

Como já foi tratado, além do material obrigatório, alguns outros materiais foram

disponibilizados, fossem vídeos extras, sites ou artigos relacionados aos temas discutidos. A

resposta apresentada na Figura 5 deixou clara a importância de disponibilizar tais materiais

para que os alunos pudessem explorar os assuntos tratados na medida em que se sentissem

instigados.

4.3 AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina também foi formativa. Ao final, eles entregaram uma

avaliação individual e uma em grupo para cada um dos tópicos das aulas. No início do

semestre letivo, também havíamos combinado que essas avaliações comporiam duas notas.

Cada nota relativa à metade dos conteúdos da disciplina. Caso eles precisassem fazer segunda

chamada, eles poderiam repor uma nota inteira e não apenas as atividades que por ventura

não tivessem entregue. Não tivemos nenhum problema nesse sentido.

No questionário final da disciplina, perguntamos aos alunos como eles se sentiam em

relação à avaliação individual e em grupo. A escala utilizada para as legendas eram: 0= Não

sou capaz de avaliar; 1= Totalmente insatisfeito; 2= parcialmente insatisfeito; 3= Indiferente;

4=parcialmente satisfeito; 5= Totalmente satisfeito. As respostas dos alunos são apresentadas

nas figuras 6 e 7 a seguir.
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FIGURA 6 - Resposta dos alunos à questão “Quanto aos formulários individuais, você se
sente:”

FIGURA 7 - Resposta dos alunos à questão “Quanto a avaliação usando os trabalhos em

grupo, você se sente”

Apesar das respostas para ambas as questões estarem entre 4 e 5, ficou claro que os

alunos preferiram realizar as atividades avaliativas de forma individual. Realmente, alguns

problemas de coordenação das atividades da equipe foram relatados, principalmente

apontando a dificuldade dos alunos de encontrarem um momento comum para que todos

realizassem o trabalho conjuntamente. Alguns alunos relataram que precisavam estagiar para

ajudar nos rendimentos familiares e outros apontaram um aumento dos compromissos

domésticos por causa do cenário pandêmico. Santos (2020) já havia previsto que essa

situação ocorreria para as classes populares.

Entretanto, um dos objetivos da disciplina realizada pelo método TBL é justamente

que os alunos assumam e cumpram as responsabilidades com a equipe. Para facilitar essa
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coordenação, no semestre seguinte, organizamos uma atividade de acordo de convivência, em

que os alunos definem no segundo dia de aula a forma com que vão trabalhar no grupo ao

longo do semestre. Nesse material, algumas questões que nos foram relatadas nesse primeiro

semestre estão sugeridas para serem discutidas antes que elas ocorram.

88,2% dos alunos relataram que o aprendizado geral com a disciplina ficou entre bom

e ótimo (Figura 8). Esse número nos parece significativo principalmente considerando que foi

a primeira experiência tanto dos alunos quanto dos professores com essa dinâmica de aulas.

Na questão aberta disponível ao final do questionário, diversos alunos afirmaram ter gostado

do método e afirmaram que a disciplina estava bem organizada e que isso permitiu que o

semestre fosse levado de forma mais leve.

FIGURA 8 - Respostas dos alunos à questão “Como você avaliaria o seu aprendizado geral
com a disciplina?”
Legenda: 0= Não tenho condições de avaliar; 1= Ruim; 2= Regular; 3= Bom ; 4=Muito bom ;
5= Ótimo
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5 DESENHO DIDÁTICO DE DISCIPLINAS DA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS

SOCIAIS

No primeiro semestre letivo remoto, sendo estudante do sétimo período do curso de

graduação em Ciências Sociais, cursei três disciplinas. Comparando ensino remoto e

presencial, uma diferença que percebi logo no começo foi que todas as disciplinas, em 2020,

tiveram dois professores ou um professor e um orientando de pós-graduação, enquanto que

no presencial, geralmente as disciplinas eram ministradas por apenas um professor. A

presença de mais de um docente por disciplina estava previsto no regimento do período

remoto7 e, vários departamentos optaram por essa possibilidade. Em duas das disciplinas o

segundo professor tinha experiência com EAD, principalmente por participação junto ao

CEDERJ, que utiliza o Moodle.

Todos adotaram o Google Classroom mas o utilizaram mais como um repositório do

que como um ambiente virtual de aprendizagem. Para todas as disciplinas o mural ficou

aberto para postagens dos professores e alunos e, em vários momentos os professores usaram

este espaço para postagem de materiais. Isso dificultava a localização pois, ao longo do

semestre várias mensagens iam sendo postadas e o texto procurado ficava no final do feed.

Ao longo das disciplinas, alguns materiais também foram postados na aba atividades, fazendo

com que os alunos ficassem perdidos para encontrá-los. As avaliações de todas as disciplinas

foram postadas na aba atividades, organizadas ou não em tópicos específicos para isso.

Em nenhuma das disciplinas houve orientação sobre o uso da plataforma, o que

poderia ter sido feito já que existem dezenas de vídeos no Youtube orientando nesse sentido.

Esse era o primeiro semestre letivo dos docentes na plataforma, mas também era o primeiro

dos alunos. Apenas uma disciplina postou um tópico de apresentação da disciplina

organizando os materiais de planejamento, a bibliografia do curso e um tópico de

apresentação dos alunos. Essa apresentação foi montada no formato de pergunta aberta em

que, após o envio da resposta, os alunos poderiam ver a resposta dos demais. Entretanto, não

havia orientação aos alunos sobre como responder aquela atividade e alguns responderam nos

comentários da questão e outros no local apropriado. Dessa forma, os que responderam nos

7 No regimento usado nos períodos presenciais isso também é possível, mas não está tão explícito quanto na
instrução de serviço PROGRAD Nº 15/2020, de 25 de agosto de 2020 que faculta aos departamentos: “A
alocação de mais de um docente em turmas de disciplinas com mais de 30 (trinta) estudantes inscritos oferecidas
em modo remoto, observado o princípio da razoabilidade e considerada a qualidade da formação do estudante
expressa pelas condições adequadas de estudo e de dedicação/esforço docente e o quadro docente disponível;”
(Art.11º, Item I)
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comentários não tiveram acesso às respostas dos demais e nenhuma mediação orientando a

resposta da atividade no local correto foi realizada.

Com relação à condução das aulas, todas as disciplinas tinham dois horários por

semana e os docentes optaram por realizar encontros síncronos em um dos horários e o

segundo ficava para atividades assíncronas. Os encontros síncronos eram para apresentação

de conteúdo e discussão com os alunos. As atividades assíncronas eram materiais para serem

lidos ou assistidos. Nenhuma das disciplinas utilizou qualquer tipo de material interativo,

fosse de interação com o próprio conteúdo ou com os demais alunos da disciplina.

5.1 GESTÃO DO TEMPO

Uma discussão que foi suscitada com o ERE foi a questão do uso do tempo. Como o

semestre foi mais curto os alunos não tinham o mesmo tempo que anteriormente para se

dedicar às atividades extraclasse solicitadas. De fato, a maioria das disciplinas demanda mais

tempo que o seu tempo de aula para a aprendizagem. Esse é o caso dos cursos em que há

grande carga de leituras, como os cursos da área de humanas. Geralmente, as aulas são

destinadas à discussão do material, mas toda a leitura deve ser feita em um horário adicional.

Alguns cursos de pós-graduação entendem e agregam esse horário adicional na carga horária

da disciplina. E, cursos de graduação com turnos integrais, se preocupam em deixar as

chamadas “áreas verdes” nos horários, quando o aluno não tem disciplinas e pode se dedicar

a tais leituras.

Nesse sentido, a organização em aulas síncronas em um dos horários das aulas e

outras atividades assíncronas não alterou a necessidade de tempo para leituras suplementares.

Muitas vezes, as vídeo-aulas ou vídeos recomendados eram longos (de 90 a 120 minutos)

ocupando todo o horário da aula assíncrona. Vídeos longos também prejudicam a atenção já

que, diferente de materiais roteirizados para esse fim, é muito difícil manter a atenção na

imagem de uma mesma pessoa e tom de voz por muito tempo. Eu, por muitas vezes, parava

os vídeos após 30 minutos, ia fazer alguma outra coisa, para depois assistir novamente.

Facilitaria a aprendizagem se os vídeos fossem mais curtos e sintéticos. No meu entender,

trazer para o formato assíncrono, as mesmas discussões dos textos que são feitas no

presencial não são produtivas pois não há interação com o professor ou questões de outros

alunos.
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5.2 CURADORIA DE CONTEÚDOS

Nas três disciplinas cursadas por mim, os professores afirmaram ter reduzido o

número de textos obrigatórios. Os conteúdos selecionados eram textos dos autores que

constavam no programa da disciplina. Nenhum REA foi utilizado e apostilas ou livros

didáticos não são usados presencialmente, nem foram usados no ERE. Em algumas situações,

além dos textos disponibilizados, também eram indicados vídeos do Youtube sobre os

assuntos abordados e, em duas disciplinas, os professores gravaram vídeoaulas de exposição

do conteúdo usando ou não uma apresentação de slides. Outra questão é o tempo de tela que

passa a ser obrigatório aos alunos, e era uma das preocupações que fizeram o CEPEX

recomendar um percentual definido de atividades síncronas.

De forma geral, os conteúdos curados para o online foram os mesmos que no

presencial. Os professores não criaram nenhuma atividade interativa ou inovadora. Um dos

professores, aproveitando-se das vantagens do online, convidou dois palestrantes que estavam

fisicamente em outros estados para apresentarem as discussões de duas aulas diferentes. Isso

é uma prática que só foi possível por causa do ERE, já que, no presencial, não há recursos

para trazer convidados para a graduação e as salas de aula não tem os materiais necessários

para videoconferências.

5.3 AVALIAÇÃO

Como nos itens de avaliação dos capítulos anteriores, trato primeiramente da

avaliação do conhecimento e em seguida da avaliação das disciplinas.

De acordo com a Resolução CEPEX 160/2020 em seu artigo 14 orientava que “A

definição dos instrumentos avaliativos aplicados durante todo o período letivo remoto deve

priorizar os processos de avaliação na forma continuada.” O artigo 15 da mesma resolução

afirmava que as avaliações deveriam:

I- Ocorrer na forma remota, síncrona e/ou assíncrona; II- Ser distribuídas de
maneira uniforme ao longo do período letivo e, à critério do docente responsável pela
disciplina e de acordo com o art. 94 do Regulamento de Cursos de Graduação da UFF
vigente- Resolução CEPEx no 01/2015; III -Ser realizadas nas seguintes modalidades:

a) Provas e/ou trabalhos;
b) Escritas e/ou orais;
c) Teóricas e/ou práticas;
d) Outras formas, aprovadas no Departamento de Ensino (UFF, 2020g. Art. 15).

Apesar da orientação de realização de avaliações continuadas, os docentes poderiam

adotar diversas formas. Talvez por isso, esse tenha sido o item que mais variou entre as
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disciplinas cursadas. Uma disciplina solicitou uma resenha e uma apresentação síncrona

individual de uma aula. Outra disciplina solicitou 4 resenhas de textos discutidos e uma

apresentação assíncrona de um trabalho em grupo com uma discussão síncrona

posteriormente. A última disciplina solicitou dois trabalhos, cada um sobre uma parte do

conteúdo. Como já acontecia no presencial, nenhuma optou por avaliações objetivas.

Uma crítica comum dos alunos durante o ERE foi o alto número de atividades

solicitadas. Cursando apenas 3 disciplinas (o que corresponde a 60% de um semestre letivo

recomendado para a integralização curricular no tempo previsto) foram realizadas 5 resenhas

e 4 trabalhos finais. Isso também gerou sobrecarga de trabalho para os docentes,

principalmente quando eles se propunham a dar feedback dos trabalhos.

Outra questão é que a solicitação de uma apresentação assíncrona deveria ter sido

feita juntamente com a orientação sobre quais programas poderiam ser usados para tal. Isso

não foi feito e alguns alunos ficaram com dúvidas sobre como realizar a atividade. É comum

os docentes acreditarem que os alunos sabem como fazer esse tipo de gravação, mas isso nem

sempre acontece.

Os trabalhos finais escritos foram realizados como do modelo presencial. Os

professores postavam as questões ou os temas que deveriam ser respondidos ou abordados

pelos alunos e, após um prazo determinado, os trabalhos eram entregues.

Tratando-se da avaliação das disciplinas pelos alunos, nenhuma das disciplinas adotou

essa estratégia. Não vivi essa prática também nas disciplinas cursadas por mim no presencial.

Considerando as potencialidades e entraves do período remoto, essa prática autoavaliativa

poderia ter ajudado os docentes a redimensionarem suas práticas pedagógicas remotas. Grillo

e Freitas (2010) ao discutirem sobre a autoavaliação afirmam que:
Levando-se em conta que a reelaboração das ideias só pode ser realizada

pelo próprio aluno, e que o conhecimento não se dá por acumulação e sim por
reconstrução dos saberes adquiridos, a avaliação formativa evolui necessariamente
para a autoavaliação. Esta se insere na proposta de avaliação formativa e pressupõe
uma relação baseada na reciprocidade e na partilha; portanto, não se reduz a um
instrumento e nem se realiza em um único momento: é processual. Professor e
aluno, ao mesmo tempo, ensinam e aprendem a operacionalizar uma proposta
pedagógica nova, adotando uma metodologia de ensino, de aprendizagem e de
avaliação diferenciada. (GRILLO; FREITAS, 2010, p. 46)

Assim, adotando-se a prática da autoavaliação de forma sistematizada, tanto

professores quanto alunos teriam a oportunidade de aprender mais não só sobre o conteúdo

mas sobre a forma com que esses conteúdos foram trabalhados.
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6. INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR NA PANDEMIA: POSSIBILIDADES E

LIMITES

A partir das experiências vivenciadas e relatadas por mim nos capítulos anteriores

parto agora para as principais reflexões que esse período me trouxe ocupando esses três

lugares: discente, docente e gestora.

Para essa discussão não é possível abrir mão da consideração necessária do perfil do

aluno que está diretamente relacionada às taxas de evasão e as políticas de permanência da

universidade. Tal debate está presente antes mesmo das questões específicas do ERE. Ao ser

discente e qualquer um dos outros dois papéis, me torno uma discente trabalhadora e, esse foi

o motivo pelo qual optei pelo turno noturno. Assim como eu, pelo menos outros cinco

colegas com os quais ingressei também viviam o mesmo. Acompanhando a trajetória deles ao

longo do curso, observei que apenas um se formou no tempo previsto, tendo vivido esse

duplo papel do começo ao final. Ao longo dos primeiros semestres, já tinha ficado claro o

porquê.

Ao entrar, esperava uma adequação do currículo a essa realidade, mesmo que ela não

fosse a da maioria da turma. Como vivi ambas as realidades, posso afirmar que ser estudante

trabalhador ou somente estudante são duas situações completamente distintas, quando, na

primeira, a sua atividade principal é se dedicar ao curso e quando o curso é um desejo muito

grande mas sua atividade principal e da qual você depende financeiramente, é outra.

Sentar em uma sala de aula depois de um dia inteiro de trabalho e me deparar com

monólogos intermináveis, por mais interessante que fosse o tema abordado, era um desafio.

Nas aulas em que os professores se propunham a um debate mais próximo, com maior

participação dos alunos, sem o receio de que houvesse um desvio do tema da aula, o cansaço

físico e mental do dia de trabalho era parcialmente esquecido. Mas essa não era a realidade da

maioria das aulas ou da maioria das disciplinas.

Questões da gestão do curso também não favoreceram os alunos trabalhadores. Em

uma situação, uma disciplina obrigatória não foi oferecida no período que deveria ter sido e,

no semestre seguinte, a opção disponível foi cursá-la no turno da tarde. O mesmo aconteceu

com várias disciplinas optativas cujo horário se chocava com o das disciplinas obrigatórias da

noite. Ir à faculdade apenas para assistir a duas horas de aula, dependendo do cansaço da

jornada diurna, só era praticável, quando as aulas eram muito atraentes (tanto em formato

quanto em conteúdo).
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Nesse sentido, o ERE foi um facilitador do meu último ano de curso. As questões da

economia de tempo, com o deslocamento e a flexibilidade que ele proporcionou, permitindo

que eu assistisse a algumas aulas depois do horário ou nos finais de semana, foram muito

importantes. O ERE não compreende a panaceia para o aluno trabalhador, no entanto. Sei a

falta que a sala de aula, o encontro com professores e colegas de turma e a vivência no

ambiente universitário fizeram nesse último ano. Mas espero que um pouco da flexibilidade

vivenciada por esse momento, com o ensino mediado por tecnologias de comunicação

digitais,  continue.

Dos outros quatro colegas trabalhadores citados, dois evadiram ou trancaram o curso

e dois prosseguiram e, assim como eu, devem concluir o curso com um tempo maior de

integralização. Talvez, para esse grupo, a melhor política de permanência seja a flexibilidade.

O feedback dos alunos, de maneira sistematizada, sobre minha atuação e sobre a

disciplina, foi fundamental para mim enquanto docente. No presencial já tinha esse hábito,

mas, ser avaliada no ERE, foi muito importante para redimensionar o meu planejamento para

o semestre seguinte, melhorando em alguns pontos levantados e ficando atenta a outros. No

curso de Ciências Sociais essa prática não era feita no presencial e continuou sem ser feita no

ERE. Como afirma Masetto (2018, p.172) na aprendizagem de adultos

(...) a consideração e a valorização dos conhecimentos e vivências prévios
desenvolvem a autoconfiança do aprendiz e abrem caminhos para posições mais
conscientes, ousadas e desafiadoras. (...) Além disso, é preciso explicitar claramente
as conexões existentes entre conceitos não familiares ou um novo conjunto de
conhecimentos e as atuais informações, preocupações, bem como experiências
passadas dos aprendizes ou suas atividades profissionais atuais ou futuras
(MASETTO, 2018, p.172).

Como o momento era muito novo para todos, ter ouvido os alunos de maneira

direcionada para uma disciplina específica seria mais proveitoso do que ouvi-los via

representação estudantil nos colegiados de uma forma mais abrangente. Foi uma reclamação

comum dos alunos tanto no curso de Medicina Veterinária quanto no curso de Ciências

Sociais a quantidade excessiva de atividades. Muitos professores também não consideraram o

trabalho que as correções iriam demandar. Nesse aspecto, o período foi exaustivo tanto para

os discentes quanto para os docentes.

Da mesma forma, foram poucos os momentos de acolhimento de escuta,

oportunizados pelos docentes para que os discentes pudessem trazer suas dificuldades tanto

sobre o uso da plataforma quanto sobre outros aspectos. Como já citado, não houve, em

nenhuma disciplina que eu cursei qualquer explicação sobre a plataforma e nenhum estímulo
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para que os alunos realmente habitassem a mesma. Muitas questões postadas ficaram sem

resposta e alguns professores não se apropriaram dela em momento algum do curso, deixando

toda a operação da mesma exclusivamente para o segundo docente ou auxiliar.

Outra questão trazida pela necessidade de transição foi a grande quantidade de

informação de que os docentes precisavam se apropriar e o pouco tempo para reflexão e

interiorização. No curso que oferecemos, um dos nossos objetivos foi fazer uma curadoria do

mais relevante para apropriação pedagógica do AVA trabalhado. Quando fizemos essa

seleção, ficou claro a grande quantidade de material sendo produzida em pouco tempo, quase

como um esforço de guerra para formar os docentes. Fomos bombardeados por e-mail, sites e

com muito material nas redes sociais sobre a preparação necessária para o ERE. Ao mesmo

tempo que a divulgação e publicização desse material era importante, isso impôs uma tensão

muito grande sobre os docentes que, somada à tensão da pandemia, tornou o momento

bastante cansativo e desgastante.

Durante os cursos online do PROIAC, conseguimos perceber esse estado em muitos

docentes que usavam o curso como um momento de catarse. Principalmente no primeiro

encontro síncrono e na primeira semana de curso havia diversas manifestações nesse sentido.

Naquele momento, os docentes precisaram de acolhimento e, por isso também, nos

preocupamos tanto com a mediação.

Com a quantidade de docentes que atendemos e o nosso próprio cansaço ao longo das

sete turmas (em três oferecimentos foram oferecidas duas turmas simultâneamente), não

conseguimos acolher todos como gostaríamos. Mas, um resultado indireto da contribuição

significativa desse trabalho foi a aprovação da “Oficina Google Classroom: aprendizagem

acolhedora de estratégias e ferramentas para o ensino remoto emergencial”, através do edital

EGGP/PROPPI. Foi oferecida por participantes das oficinas PROIAC. O resultado dessa

segunda iniciativa está registrado nas apresentações de professores na VI Mostra de Inovação

no Ensino Superior entre 07 de 09 de abril de 2021. O relato está disponível8 no canal de

YouTube do PROIAC. Todos os organizadores eram docentes da área da saúde e um dos

objetivos do curso dizia respeito à dimensão do cuidado e acolhimento aos docentes

participantes.

De acordo com a apresentação, foram utilizadas as estratégias de escuta cuidadosa,

acompanhamento em subgrupos e a construção de espaços para falar sobre trabalho, vida e

8 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=wRMERdu9bRk. O relato se inicia aos 26 minutos e 20
segundos do vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=wRMERdu9bRk
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saúde. Esse desdobramento foi muito apropriado para o momento que os docentes viviam e

demonstrou a formação de uma  rede de colaboração para a pandemia.

Apesar do exemplo dessa oficina, um ponto que percebo nas oficinas que oferecemos

é que há poucos transbordamentos, isso é, poucas vezes vemos o resultado das nossas

oficinas se desdobraram em ação dos docentes. Para essa socialização, organizamos

anualmente as Mostras de Inovação no Ensino Superior mas, até antes da pandemia, eram

poucos os resultados desse tipo apresentados. Em 2021, nos trabalhos da VI Mostra pudemos

perceber um aparecimento um pouco maior desses relatos/feedbacks, se comparados aos anos

anteriores. A partir dessa percepção, compreendo que precisamos fazer pesquisas futuras

para entendermos o porquê. Não sabemos se isso são os primeiros frutos dos trabalhos que

vêm sendo realizados ao longo desses oito anos, se o período remoto possibilitou essa

reflexão entre os docentes, se foi o grande número de docentes atendidos nas oficinas online

realizadas em 2020 ou se mesmo a organização do evento em formato online possibilitou a

participação/inscrição de trabalhos que, nos outros formatos não costumam ser submetidos.

Outra questão é a adesão de novos docentes às atividades. Como já apresentado,

costumamos ter dois tipos de docentes participantes. Os docentes que já discutem a sua

própria prática e participam com frequência das oficinas e eventos que organizamos e os

docentes em estágio probatório que são orientados pelas chefias e pela PROGEPE a

participarem das oficinas. Muitos que passam por essas oficinas, se tornam o público

frequente. Mas são poucos os docentes, já com mais tempo de docência na universidade, que

procuram nossas atividades pela primeira vez.

Com a pandemia e a perspectiva da adoção do ERE, houve uma demanda como nunca

havíamos tido e que foi detalhada no capítulo três. De fato, algumas notícias9 na mídia tem

afirmado que, com o isolamento social, a procura por cursos online aumentou muito.

Compreendo que aquele momento foi atípico e que mesmo durante a pandemia, não deve

voltar a ocorrer de forma tão intensa, pois muitos já se apropriaram de algumas ferramentas

de orientações didático-pedagógicas mínimas para lecionar.

Ao mesmo tempo, a pandemia fez com que docentes, que não eram usuários do

ambiente online para esse tipo de atividade, o experimentassem. Acredito que possam

9 Tais como as disponíveis em:
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-profissional/2020/08/3986874-matriculas-em-curs
os-on-line-aumentaram-com-a-pandemia.html de 07 de agosto de 2020;
https://www.terra.com.br/noticias/dino/cresce-a-procura-por-cursos-online-durante-periodo-de-quarentena,4bc4
d6e9533dbe18fb93439d71b05d8c0agbrh90.html de 26 de agosto de 2020 e
https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/visita-na-record/aumentam-os-cursos-online-durante-a-pandemia-30
012021 de 30 de janeiro de 2021.

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-profissional/2020/08/3986874-matriculas-em-cursos-on-line-aumentaram-com-a-pandemia.html
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-profissional/2020/08/3986874-matriculas-em-cursos-on-line-aumentaram-com-a-pandemia.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/cresce-a-procura-por-cursos-online-durante-periodo-de-quarentena,4bc4d6e9533dbe18fb93439d71b05d8c0agbrh90.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/cresce-a-procura-por-cursos-online-durante-periodo-de-quarentena,4bc4d6e9533dbe18fb93439d71b05d8c0agbrh90.html
https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/visita-na-record/aumentam-os-cursos-online-durante-a-pandemia-30012021
https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/visita-na-record/aumentam-os-cursos-online-durante-a-pandemia-30012021
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continuar interessados em oficinas online mesmo sem toda a necessidade emergencial

anterior. Considerando que a UFF tem docentes ativos em oito cidades no estado do Rio de

Janeiro e em Oriximiná, no Pará, a adesão deles ao sistema de aulas online vai abrir muitas

possibilidades de expansão das atividades do PROIAC. Antes da pandemia, as oficinas eram

oferecidas em Niterói e havia dificuldade de deslocamentos para participação de docentes de

outras cidades. Em 2019, começamos a oferecer também em Nova Friburgo e para 2020

estava programado oferecimento também em Macaé. Se essa perspectiva se tornar real,

poderemos atingir mais docentes sem toda a necessidade de deslocamento que existia

previamente.

Outra demanda que era latente no presencial e que teve um certo impulso no ERE foi

a necessidade de grupos para discussão sobre a prática docente nas unidades. Como afirma

Masetto (2012, p.33), a formação continuada do docente universitário não se dá mais por

cursos que promovam o acúmulo de conhecimentos mas por “vivências educadoras [...] que

permitam uma reconstrução da identidade pessoal e profissional dos sujeitos [...] através de

reflexões coletivas”.

Esse tem sido o ponto forte das atividades do PROIAC. Abordamos temas

educacionais com docentes de diversas áreas, permitindo e mediando despertares e encontros

com a docência afetiva e efetiva, criando um ambiente acolhedor e de troca de experiências.

Sabemos, no entanto, que essas atividades pontuais não são suficientes para que os docentes

incorporem a necessidade de questionar e refletir sobre a própria prática, da mesma forma

como fazem com seus temas de pesquisa. Para isso, acreditamos que são fundamentais

encontros mais frequentes com pares do mesmo campus ou curso com o objetivo apenas de

dialogar sobre suas vivências docentes.

Durante o ERE algumas unidades, departamentos e pós-graduações formaram grupos

para que os docentes que tinham mais facilidade com as ferramentas digitais compartilhassem

seus conhecimentos com os demais. Esse movimento foi muito importante localmente e não

pode ser perdido com o retorno presencial. Entendemos como necessário que, aos poucos, os

docentes e a instituição consiga criar uma cultura de colaboração e autoavaliação entre todos,

em substituição à cultura de competição e avaliação que muitas vezes predomina. Não estou

dizendo com isso, que a avaliação não seja importante. Ela pode ser o gatilho para a reflexão

e busca por melhoria, mas quando usada apenas para comparação, ranqueamento ou

pontuação não estimula a melhoria da prática docente.

Ainda, ficou clara na pesquisa a dificuldade que a universidade tem de comunicação

entre as unidades e a pouca interação que existe entre elas. Por exemplo, com certeza
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existiram diversas outras iniciativas de apresentação do Classroom aos discentes por parte de

docentes e coordenações de cursos dada a necessidade dos discentes de também aprenderem

a usar o AVA. Entretanto, não foi possível fazer um levantamento adequado, pois essas ações

ficam no interior dos cursos de graduação. Se houvesse um melhor diálogo entre os cursos os

alunos poderiam usufruir de atividades oferecidas por diversos cursos em diversas datas,

horários e duração, de forma semelhante ao que aconteceu com os cursos oferecidos pela

EGGP aos docentes. Entendemos que isso otimizaria tanto o tempo dos alunos quanto dos

docentes que oferecem tais cursos, reduzindo o número de vagas ociosas e de turmas

necessárias, além de tornar o possível um melhor registro histórico dessas atividades. Apesar

de falar aqui especificamente de cursos sobre o uso dos AVA, o mesmo se aplica a outros

cursos que podem ser de interesse a alunos de diversos cursos mas que normalmente ficam

restritos a poucos.

É verdade que o ERE trouxe novas oportunidades para os docentes colaborarem entre

si e novas ferramentas para os professores darem voz à sua criatividade. No PROIAC, já

vivenciávamos um ambiente de criação coletiva, colaboração e auto-organização e, na

pandemia, esse trabalho só foi potencializado. Conseguimos, com uma equipe muito

reduzida, alcançar mais participantes. Mesmo sem recursos financeiros, pudemos contar com

docentes de outras instituições de ensino superior para compartilhar novas ideias e dialogar

com a nossa comunidade acadêmica. Tudo isso permitiu pensar em novas propostas e

possibilidades, mesmo sem um tempo em que tudo estivesse perfeito.

Como afirma Santos (2020)
A pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, que as
sociedades se adaptam a novos modelos de viver quando tal é necessário e sentido
como correspondendo ao bem comum. Esta situação torna-se propícia a que se
pense em alternativas ao modo de viver, de produzir, de consumir e de conviver
nesses primeiros anos do século XXI (SANTOS, 2020 p.29)

Se não aproveitarmos esse momento para pensar novos caminhos e formas, não será

no pós-pandemia que o faremos. O mesmo autor afirma que o imediato pós-quarentena não

será o momento adequado para discutirmos alternativas, pois as pessoas tenderão a retornar a

normalidade o mais rápido possível. E a normalidade também significa retornar às antigas

práticas em sala de aula e no ambiente acadêmico. Assim, o momento para essa discussão é

agora, e é isso que o PROIAC vem fazendo ao longo da pandemia. E torço para que muitos

outros também estejam usando esse momento para se reinventar.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa pesquisa busquei apresentar e analisar as vivências que tive enquanto discente,

docente e gestora na UFF durante o primeiro semestre de ERE. Dessa forma, lançando mão de

diversos métodos, compus este estudo de caso. Para isso, elaborei quatro objetivos específicos

que foram pesquisados e cujos resultados foram apresentados ao longo dos cinco últimos

capítulos.

Meus principais resultados mostram que houve diversas ações de apoio a discentes e

docentes, tanto da gestão central da universidade quanto nas unidades de ensino. As ações do

PROIAC e da EGGP foram duas grandes ações que, juntas, ofereceram mais de 1000 vagas

em oficinas e cursos. Faltam agora pesquisas que analisem qual foi o impacto das ações

dessas instâncias na prática dos docentes durante o ERE.

Além da capacitação técnica no uso das novas tecnologias digitais, a dimensão do

cuidado e do acolhimento foram muito necessárias. O trabalho em equipe entre docentes foi

ampliado e facilitado pelos softwares e aplicativos. Temos agora o desafio de manter o uso

dessas novas ferramentas e das novas formas de trabalho no retorno presencial.

A minha vivência nesses três papéis, permitiu-me abarcar a complexidade do

momento que vivemos e revelar as dificuldades e possibilidades da prática docente e da

gestão do desenvolvimento docente tanto no presencial quanto no ERE. O tamanho do desafio

imposto à UFF com seus 3500 docentes e 60 mil alunos não poderia ser resolvido por

decisões e ações centralizadas apenas. Essas ações foram fundamentais para desenhar os

limites em que os cursos seriam oferecidos, mas são os gestores das Unidades de Ensino e os

professores que executaram o ERE, em sua multiplicidade de conhecimentos, experiências

prévias e trocas com os demais docentes. Seria impossível essa pesquisa abarcar toda essa

multiplicidade, porém me foi possível discutir e analisar experiências bastante distintas e

delas extrair questões relevantes nos diversos contextos.
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