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RELATÓRIOS CURSOS 

 

I - CURSO DE HISTÓRIA DA ARTE 

Diagnóstico das condições de realização de Atividades Domiciliares Especiais – ADEs no curso de 

História da Arte – EFLCH-Unifesp 

  

1. Apresentação 

Este relatório apresenta uma análise dos dados extraídos do questionário “Diagnóstico das 

condições de realização de Atividades Domiciliares Especiais – ADEs nos cursos da EFLCH”, 

preenchido pelos professores do Departamento de História da Arte. 

O Departamento de História da Arte possui, atualmente, cerca de 240 alunos matriculados e 22 

professores ativos, sendo 21 professores lotados no DHA-Unifesp e 1 professor em colaboração técnica.  

No primeiro semestre de 2020, a grade do Curso de História da Arte está oferecendo 24 Unidades 

Curriculares (UCs), entre as quais 19 são disciplinas obrigatórias (incluindo duas UCs de Monografia e 

duas UCs que também abrem como eletivas para alunos da grade antiga) e 5 eletivas. A grande maioria 

das UCs possui 60h de carga horária, exceto a UC “Laboratório de Pesquisa e Práticas em História da 

Arte II” que possui 93h (para os alunos ingressantes no novo projeto pedagógico, a partir de 2018) e 

150h (para os alunos vinculados à grade antiga). Com exceção das disciplinas voltadas à elaboração de 

monografias que, eventualmente, podem comportar atendimentos de orientação à distância, todas as 

demais UCs possuem caráter eminentemente presencial, de acordo com o Projeto Pedagógico vigente. 

Ressaltamos, ainda, a disciplina de caráter extensionista denominada “Laboratório de Pesquisa e Práticas 

em História da Arte II”, que pressupõe, além das aulas presenciais, atividades em museus e instituições 

culturais com a participação de público externo. 

 

2. Considerações fundamentais  

Com relação aos dados coletados a partir do preenchimento do questionário “Diagnóstico das 

condições de realização de Atividades Domiciliares Especiais – ADEs nos cursos da EFLCH”, 
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destacamos, inicialmente, as dificuldades relatadas pelos professores de História da Arte para ministrar, 

ainda que emergencialmente, parte dos conteúdos de suas UCs remotamente: 

É extremamente importante destacar as dificuldades apontadas pelos docentes para a realização 

de parte do conteúdo das Unidades Curriculares, caso, eventualmente, seja instituído o sistema de 

atividades à distância (Questão 15 da seção Apontamentos gerais sobre a adoção ou não de Atividades 

Domiciliares de maneira remota: Quais aspectos considera relevante destacar e que dificultam ou 

impedem que essa UC tenha parte de seu conteúdo teórico ministrado remotamente?). A grande maioria 

das respostas dos docentes apontou o comprometimento do debate realizado em ambiente virtual, seja 

no que se refere ao conteúdo apresentado, seja na discussão entre alunos e professores e entre os próprios 

alunos, inviabilizando reflexões adquiridas apenas durante o processo de interação presencial. Há ainda 

a inviabilidade ou o dano às avaliações realizadas em grupos de alunos, como apresentação de 

seminários, os quais são extremamente importantes para o aprendizado didático e para o debate dos 

temas propostos. Há unidades curriculares que podem ser ainda comprometidas em decorrência da 

ausência de visitas a instituições artísticas e culturais, fundamentais para o conhecimento e 

aprimoramento de conteúdos.  

A grande maioria dos docentes também elencou a relevante questão dos problemas de acesso à 

internet e a falta de equipamentos necessários para a realização das tarefas e aulas em domicílios, mais 

uma vez comprometendo o aprendizado e levando, em alguns casos, à procura de acesso virtual e 

equipamento fora das residências, ampliando o risco de contágio pela doença com a eventual saída do 

isolamento.  

Por último, é absolutamente necessário reiterar os problemas relativos à interação com as turmas 

de primeiro termo recém-ingressadas na Universidade. Duas semanas não foram suficientes para o 

conhecimento de todos e ainda existem estudantes matriculados nas últimas listas de aprovação sem 

qualquer interação universitária. A recepção dos alunos de primeiro termo a este meio de aprendizado 

pode comprometer a permanência dos mesmos no curso e na Universidade.  

Na questão relativa aos aspectos considerados importantes para a adoção ou não de atividades 

domiciliares remotas (Questão 01 da segunda parte da seção Apontamentos gerais), muitas respostas  à 

pergunta anterior foram novamente apontadas, como o comprometimento do debate e da reflexão 

promovidos pelo ensino presencial, a inviabilidade da interação professor e aluno, e entre os alunos, a 
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impossibilidade de visitas externas às instituições artísticas, além do crucial problema da falta de acesso 

à internet suficiente para tais atividades, de equipamentos para a realização das tarefas e de estrutura 

domiciliar para tanto, e o risco de saída do isolamento em busca destes acessos. Neste último ponto, 

surge o questionamento: a Universidade vai oferecer estrutura adequada a cada aluno que necessite para 

a realização das atividades?  

O comprometimento dos conteúdos a serem ensinados e a alteração de metodologias de ensino 

impulsionam a perda de qualidade do aprendizado. Ao mesmo tempo, é preciso que o professor 

igualmente se adeque a estes recursos e reformulações, caso seja necessário. Por último, e não menos 

importante, as atividades à distância não são previstas no Projeto Pedagógico do Curso de História da 

Arte. 

Tornando-se, entretanto, imperativa uma extensão indeterminada do período de isolamento social 

e suspensão das atividades  acadêmicas presenciais, destacamos a necessidade de esclarecimentos e 

tomada de mais providências cabíveis por parte das instâncias responsáveis, no âmbito da UNIFESP, 

sobre a disponibilidade de infraestrutura para a administração dos conteúdos das UCs bem como de 

acompanhamento sistemático do progresso dos estudantes em cada uma das disciplinas. Deverão ser 

considerados, igualmente, critérios de avaliação específicos para este período. Sem as balizas adequadas 

torna-se difícil garantir em que termos serão desenvolvidas a contento estas atividades.  

 

3. Análise dos dados extraídos do formulário  

Relatamos a seguir os dados referentes ao curso de História da Arte, extraídos das respostas às 

demais perguntas do questionário em análise. Em um cenário de 24 UCs em curso e sem considerar 2 

UCs de Monografia (para as quais há perguntas específicas no formulário), recebemos respostas dos 

professores responsáveis por 20 UCs, entre as quais 17 são ministradas por um único professor, duas são 

ministradas por dois professores e 1 é ministrada por três professores. 

Entre as 20 UCs aqui consideradas, 19 UCs poderiam ter parte de seu conteúdo desenvolvido 

remotamente e 1 UC não poderia. 

Considerando um período de 30 dias, entre as 17 UCs ministradas por um único professor: 

1 não poderia ter nenhuma porcentagem de sua carga horária ministrada remotamente; 
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1 poderia ter 10% de sua carga horária ministrada remotamente; 

6 poderiam ter 20% de sua carga horária ministrada remotamente; 

1 poderia ter 25% de sua carga horária ministrada remotamente; 

2 poderiam ter 30% de sua carga horária ministrada remotamente; 

1 poderia ter 40% de sua carga horária ministrada remotamente; 

4 poderiam ter 50% de sua carga horária ministrada remotamente; 

1 poderia ter 80% de sua carga horária ministrada remotamente. 

 

Considerando um período de 30 dias, entre as UCs ministradas por mais de um professor: 

Em uma UC dividida por 2 professores: um professor indica 20% de sua parte do curso como passível 

de ser ministrada remotamente e o outro professor indica 30% de sua parte; 

Em outra da UC dividida por 2 professores: um professor indica 30% de sua parte e o outro não 

respondeu. 

Na UC extensionista Laboratório II, dividida por 3 professores: um professor indica 10% de sua parte e 

os outros 2 indicam 20% de suas respectivas partes como passíveis de serem ministradas remotamente. 

 

Considerando um período de 60 dias, entre as UCs ministradas por um único professor: 

1 não poderia ter nenhuma porcentagem de sua carga horária ministrada remotamente; 

1 poderia ter 10% de sua carga horária ministrada remotamente; 

1 poderia ter 15% de sua carga horária ministrada remotamente; 

6 poderiam ter 40% de sua carga horária ministrada remotamente; 

6 poderiam ter 50% de sua carga horária ministrada remotamente; 

1 poderia ter 60% de sua carga horária ministrada remotamente; 

1 poderia ter 80% de sua carga horária ministrada remotamente; 

1 poderia ter 100% de sua carga horária ministrada remotamente. 

 

Considerando um período de 60 dias, entre as UCs ministradas por mais de um professor: 

Em uma UC dividida por 2 professores, um professor indica 50% de sua parte do curso como passível 

de ser ministrada remotamente e o outro professor indica 40% de sua parte; 
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Em outra UC dividida por 2 professores: um indica 50% de sua parte e o outro não respondeu. 

Na UC extensionista Laboratório II, dividida por 3 professores: um professor indica 10% de sua parte e 

os outros 2 indicam 40% de suas respectivas partes como passíveis de serem ministradas remotamente. 

 

Com relação à previsão da carga horária mínima que cada UC necessitaria repor presencialmente 

(aulas práticas; integradas teórico-práticas; entre outras) (Questão 5):  

5 UCs precisariam repor 20% de sua carga horária presencialmente; 

1 UC: 30%;  

3 UCs: 40%;  

5 UCs: 50%;  

1 UC: 60 %;  

2 UCs; 90% e  

1 UC: 100%. 

 

Com relação à pergunta 7 (Como seriam desenvolvidas as atividades do Plano de Ensino dessa 

UC?), os docentes escolheram as seguintes propostas: 23 deles a indicação de livros e material didático 

disponíveis em bases e repositórios virtuais; 19 deles a indicação de vídeos, podcasts, notícias e outros 

materiais disponíveis online;14 deles as listas de exercícios; 20 deles as devolutivas escritas a partir de 

leitura de textos; 18 deles as aulas em ambiente virtual “ao vivo” (meeting, zoom, Skype, entre outros); 

14 deles as atividades tutoriais, estudo dirigido, orientações de leitura; 03 deles as vídeo-aulas ou 

áudios/podcasts preparados pelos docentes; 01 por fóruns pelo moodle; e 01 assim escreveu: “como é 

10% apenas aquilo que o aluno teria que ler ou ver em casa”.  

Com relação à pergunta 8 (Considerando as limitações impostas pelo contexto da pandemia, 

quais recursos seriam utilizados para o desenvolvimento das atividades remotas?), 17 docentes indicaram 

o Moodle da graduação; 22 indicaram o Email; 07 as Redes Sociais; 21 as Ferramentas para aula “ao 

vivo” (meeting, zoom, Skype, entre outros); e 15 os Sites e portais para acesso a podcasts, vídeos ou 

textos.  

Em relação à pergunta 9 (No caso de estudantes que porventura estejam ou fiquem 

impossibilitados de participar ou cumprir as atividades remotas integralmente ou parcialmente, como 
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seria feita a compensação para eles?), 08 docentes optaram por cronograma especial, com reposição não-

presencial depois de retomadas as aulas presenciais;  02 por cronograma especial, com reposição 

presencial depois de retomadas as aulas presenciais; 18 por redefinição dos prazos de entrega das 

atividades solicitadas para depois de retomada as aulas presenciais; 19 por plano de atividades de leitura 

e fichamentos com valor de compensação das atividades realizadas durante o período não-presencial; 01 

respondeu que “tudo depende das circunstâncias e de casos individuais”; 01 escreveu que “como é 10%, 

apenas aquilo que o aluno teria que ler ou ver em casa”; 01 assinalou que “não haveria compensação, 

visto que 90% do curso tem que ser dado presencialmente”; e 01 argumentou “não sei, essa possibilidade 

só pode ser contemplada diante de um novo calendário de atividades presenciais para a Unifesp.”  

Em relação à pergunta 10 (Como seria feito o acompanhamento de atividades remotas: eventuais 

entregas e devolutivas de trabalhos, exercícios, textos, etc.?), 9 professores responderam que seria feito 

a partir de tarefas agendadas pelo moodle institucional ou ferramentas G-Suit; 12 professores 

responderam encontros síncronos, em ambientes digitais, como Skype, zoom, Google Meeting etc.; 18 

professores responderam entregas de atividades por dispositivos digitais ou redes sociais, como email, 

Chats, Whatsapp etc.; 5 professores responderam participação e postagem em plataformas de fórum 

virtual (moodle institucional ou outros). 

Em relação à pergunta 11 (Como seria feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem das 

atividades realizadas remotamente), 20 professores responderam entregas programadas de trabalhos, 

exercícios, fichamentos, resenhas ou trabalhos parciais; 16 professores responderam entrega de trabalho 

“final”, referente ao conteúdo desenvolvido durante a realização das aulas não-presenciais; 10 

professores responderam auto-avaliação; 7 professores responderam realização de seminários ou 

atividades síncronas via Skype, zoom, Google meeting, etc; 3 professores responderam realização de 

seminários ou atividades multimodais assíncronas, como vídeo ou podcast; 3 professores responderam 

acompanhamento assíncrono de postagens e participação em fóruns ou listas de discussões; 1 professor 

respondeu que não haveria avaliação por se tratar apenas de 10% do curso.  

Com relação à questão 12, sobre como seriam computados a participação e cumprimento dos 

alunos das atividades realizadas remotamente, temos que 19 professores optaram por entrega de trabalho 

final, referente ao conteúdo desenvolvido de forma não-presencial; 21 docentes optaram por entrega 

programada de atividades, trabalhos, exercícios, resenhas ou fichamentos; 7 docentes optaram por 
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estatística de acesso ao moodle institucional ou ferramentas G-Suit; 3 escolheram participação 

assíncrona em fórum ou lista de discussão; 7 optaram por participação síncrona em atividades via skype, 

zoom, Google meeting etc. e apenas 1 professor selecionou a opção participação síncrona no Whatsapp.  

Na questão 13 (Como seria organizado o cronograma para o desenvolvimento de atividades de 

maneira não-presencial?), 14 UCs optariam pela Manutenção do cronograma das aulas presenciais, 

apenas com adaptação mediante uso de recursos digitais e virtuais; 11 UCs optariam por definição de 

dia e horário para realização de atividades síncronas, via skype, zoom, Google meeting etc.; 18 UCs 

optariam pela solicitação de exercícios, atividades, resenhas, fichamentos ou trabalhos parciais; 16 UCs 

optariam pela solicitação de trabalho final, referente ao conteúdo desenvolvido de forma não-presencial; 

e 2 UCs estabeleceriam prazos para postagens assíncronas em fóruns ou listas de discussão. 

Na questão 14 (Seria necessário realizar alguma adaptação no Plano de Ensino da UC?), 4 UCs 

não realizariam adaptações nos planos de ensino e 18 UCs realizariam essas adaptações. Entre essas 18, 

4 UCs sugeririam a alteração da ordem do conteúdo programático e das leituras; 14 UCs optariam pela 

diminuição do conteúdo programático; 1 UC optaria pela ampliação dos conteúdos de aula expositiva e 

redução de atividades teórico práticas; 6 UCs reduziriam os conteúdos de aulas expositivas e ampliariam 

os conteúdos teórico-práticos; 6 UCs proporiam a inclusão de bibliografia não prevista no plano; 1 UC 

ampliaria as leituras previstas; 3 UCs reduziriam as leituras previstas; 8 UCs optariam pela utilização de 

recursos digitais, como vídeos, podcasts etc como complementares ou substitutivos de aulas expositivas; 

1 UC proporia a diminuição do número de seminários previstos e inclusão de listas de exercícios; e 1 

UC proporia mudança de metodologia de ensino e adaptação do processo ensino-aprendizagem. 

Quando perguntados se possuem experiência com o uso de recursos digitais, 1 docente (5%) 

respondeu que não; 4 (19%) responderam que sim; e 16 (76%) que possuem apenas parcialmente. Com 

relação a sentir-se preparado(a) ou confortável para utilizar diferentes ferramentas digitais para o ensino, 

caso seja necessário ministrar a sua UC em condições não presenciais (durante o período de pandemia), 

3 docentes (14%) responderam que não, 5 (24%) responderam que sim e 13 (62%) que se sentem 

parcialmente preparados. 

Na questão voltada às disponibilidades de condições concretas (equipamentos, qualidade de 

acesso, espaço físico em seu domicílio) adequadas para ministrar sua UC remotamente (durante o 
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período de pandemia), 2 UCs (8%) não podem ser oferecidos pelos professores porque não possuem 

condições concretas adequadas, 14 UCs (58%) podem ser oferecidas; e 8 UCs (34%) parcialmente. 

Com relação à última seção do questionário, Condições para continuidade de TCCs, 20 (95%) 

docentes consideram que há condições para que TCCs em desenvolvimento possam ter continuidade, 

mesmo com o calendário acadêmico suspenso; 1 docente (5%) respondeu que não haveria condições. 

Sobre ter conhecimento sobre as possibilidades de acesso e condições de seu(s) orientando(s) para dar 

continuidade ao(s) TCC(s), 20 docentes (95%) responderam que sim e 1 (5%)  respondeu “não se aplica”. 

 

Considerações finais 

A Comissão de Curso e o NDE de História da Arte ressaltam que as propostas e estratégias acima 

aventadas não podem ser confundidas em momento algum com os procedimentos e métodos que 

configuram a Educação à Distância (EaD). A EaD pressupõe planejamento prévio e criterioso, além das 

aulas de conteúdo gravado ou apresentado em textos e outros tutoriais, uploads regulares de conteúdos 

pelos alunos matriculados, bem como o acompanhamento constante de supervisores, professores e 

tutores que lhes dão assistência e retorno. Ainda que pudéssemos oferecer algumas atividades didáticas 

à distância – em caráter emergencial –, a maioria das disciplinas do curso de História da Arte não se 

sustentaria dessa forma, pois a discussão desses conteúdos presencialmente é fundamental. O Curso de 

História da Arte é composto por aulas, debates e dinâmicas em sala, como análise de imagens, 

arquiteturas, projetos museológicos e expográficos. Algumas disciplinas preveem atividades e 

avaliações conjuntas e discutidas presencialmente (tais como seminários, que demandam uma dinâmica 

em grupo). Além disso, também se constitui de visitas externas a instituições culturais, obras 

arquitetônicas, museus e análise de acervos, fundamentais para o aprimoramento do conhecimento e do 

exercício de sua futura profissão. 

Finalmente, com relação ao oferecimento de atividades domiciliares à distância durante o 

isolamento para contenção da pandemia, a Comissão de Curso e o NDE de História da Arte reiteram 

que: 
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● Atividades didáticas domiciliares não estão previstas no Projeto Pedagógico do Curso de História da 

Arte, cujo percurso formativo possui caráter eminentemente presencial;  

● O oferecimento de quaisquer atividades didáticas à distância, ainda que em caráter emergencial, 

requer planejamento prévio, infraestrutura, tecnologias e metodologias adequadas para disponibilização 

de atividades à distância, recursos para o registro de presença, acompanhamento de avaliação, apoio 

técnico etc. Acrescentamos, ainda, a necessidade de preparação criteriosa de conteúdos e de ferramentas 

pedagógicas específicas, com suporte técnico adequado; 

● Ainda que em caráter emergencial, o oferecimento de atividades domiciliares à distância depende, 

obviamente, da possibilidade efetiva de acesso de todos os estudantes, sem prejuízo de sua saúde e sem 

descumprir as instruções que se fazem compulsórias neste momento, considerando conexão de internet 

de boa qualidade em suas próprias casas. Logo, entendemos que a questão mais importante, neste 

momento, é a necessidade de garantir que nosso corpo discente possa acessar os conteúdos 

disponibilizados virtualmente. Segundo dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE), cerca de 30% dos estudantes do campus Guarulhos possui acesso à internet apenas via Wi-Fi. 

Nesses casos, provavelmente, o acesso à internet ocorre nas dependências do campus ou no Laboratório 

de Informática. Grande parte de nossos alunos também não possui equipamentos adequados como 

computador ou tablet (o acesso por celulares certamente não permitirá um bom aproveitamento didático), 

bem como internet banda larga em suas próprias casas. Devido às medidas de contenção da pandemia, 

não podemos permitir que nossos alunos saiam de suas casas em busca de boa conexão Wi-Fi em 

hipótese alguma.  

● Acrescentamos, ainda, o fator emocional e psicológico. Em situação de pandemia e de calamidade 

pública, em um cenário nunca antes visto em nosso país, nossos professores e alunos precisam estar em 

condições físicas e psicológicas que não comprometam a realização das atividades. 

 

Ainda que o ensino presencial seja uma condição sine qua non de nosso Plano Pedagógico, 

excepcionalmente consideramos a possibilidade de atividades domiciliares especiais, nos termos 

apontados pelos docentes em suas respostas. Compreendemos que o evento da pandemia seja uma 

circunstância totalmente imprevista. E, dada esta circunstância, o Departamento de História da Arte 
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manifesta sua disposição em discutir estratégias para uma eventual substituição das atividades 

acadêmicas presenciais. 

 

Professores da Comissão de Curso de História da Arte: 

 

Profa. Dra. Manoela Rossinetti Rufinoni (Coordenadora) 

Profa. Dra. Yanet Viruez Franklin de Matos (Vice-Coordenadora) 

Profa. Dra. Elaine Dias 

Prof. Dr. André Pereira 

Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch (suplente) 

 

Professores do Núcleo Docente Estruturante: 

 

Profa. Dra. Manoela Rossinetti Rufinoni (Coordenadora) 

Profa. Dra. Yanet Viruez Franklin de Matos (Vice-Coordenadora) 

Profa. Dra. Angela Brandão 

Prof. Dr. Jens Michael Baumgarten 

Profa. Dra. Michiko Okano 

Profa. Dra. Leticia Squeff (suplente) 

 

 

 

São Paulo, 29 de abril de 2020. 
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II. HISTÓRIA (BACHARELADO E LICENCIATURA) 

 

Diagnóstico para implementação de ADEs nos Cursos da EFLCH/Unifesp 

Relatório da Coordenação dos Cursos de História (Bacharelado e Licenciatura) 

  (29/abril/2020) 

 

1 - Perfil quantitativo dos docentes e das UCs ativas no 1º semestre/2020 

 

Levando em conta o caráter do Curso de História exposto no relatório de março último, os dados 

abaixo buscam mostrar quantitativamente as relações entre “atividades teóricas” e “atividades práticas” 

que perpassam ambos os cursos (Bacharelado e Licenciatura), por isso devem ser lidos com cautela, 

pois, para nós, as atividades teóricas não são modelos de aplicação para as práticas e essas não são ações 

destituídas de reflexão. Além disso, os números dizem respeito apenas às UCs ativas na graduação neste 

semestre.   

 

 Quantidade de docentes ministrando UCs neste semestre (ABI, Bacharelado e Licenciatura): 34 

docentes 

             . 5 docentes não pertencem ao corpo fixo do Departamento e estão alocados em Eletivas 
  . 1 docente Campus ZL 
  . 2 docentes em cooperação técnica 
  . 2 docentes em programa de pós-doc na Unifesp 
 
Obs: O Departamento de História solicita o cancelamento das seguintes UCs Eletivas, dado que os 
vínculos de seus respectivos docentes terminam ainda neste 1º semestre/2020: "Rússia-URSS-
Rússia", "História global do poder e dominação social na Alta Idade Média (séculos IV-VIII)", 
"Representações dos sertões: debates e narrativas sobre a vida material e as construções culturais 
do interior do Brasil no século XIX" 
 

 Quantidade de UCs ativas neste semestre (ABI, Bacharelado e Licenciatura): 53 turmas 

(vespertino e noturno) e 25 UCs 

 

      Quantidade de UCs/turmas com carga teórica com potencial para desenvolver atividades 

domiciliares (parcialmente):  
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. 20 UCs com carga teórica (ABI) 

. 26 UCs com carga teórica (Bacharelado) 

. 28 UCs com carga teórica (Licenciatura) 
 

  Quantidade de UCs com carga prática – excluídas das atividades domiciliares (nem práticas 

nem estágios): 

 

. 18 UCs com carga prática (ABI) 

. 2 UCs com carga prática (Bacharelado) 

. 2 UCs com carga prática (Licenciatura)  
 
 

2 - Considerações gerais da Coordenação de Curso e da Comissão do Curso de História (conforme 

enunciadas no diagnóstico anterior, de março de 2020) 

 

A formação do bacharel e do licenciado em História na Unifesp pressupõe uma relação não 

dicotômica entre prática e teoria, ou seja, de manejo de instrumentos e materiais das mais variadas 

naturezas, localizados nos mais variados tipos de instituições, em situação de aprendizagem. Assim 

sendo, não se trata, em absoluto, de formar um indivíduo que tenha o mais vasto repertório acerca dos 

acontecimentos do passado adquirido por meio de leituras, embora isso também se realize. As aulas 

presenciais são eventos pedagógicos e coletivos insubstituíveis que propiciam o encontro, a tensão e a 

refração entre a “ação teórica” e a “reflexão prática”.     

Aquilo que convencionamos chamar de horas teóricas na formação do bacharel e do licenciado 

em História, de fato, diz respeito a leituras que consistem em textos de historiografia e de outros campos 

das ciências humanas, como a economia, a filosofia, a educação, a sociologia, a ciência política, a 

geografia, a arquitetura e a antropologia. A leitura de que necessitamos na formação em ciências 

humanas, contudo, não se esgota nos procedimentos individuais (que, em si, também são objeto de 

aprendizagem, pois sempre se pode aperfeiçoar a capacidade leitora dos estudantes), mas avança para o 

trabalho realizado em sala de aula, pois carece do encontro com as diferentes leituras trazidas pelos 

colegas, do conhecimento da amplitude de leitura do professor, da análise dos textos dos comentadores. 

A atividade de leitura, em suma, não é puramente teórica, pois se exerce em muitas etapas que são, além 
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de coletivas, construídas presencialmente, na contribuição e correção de entendimentos proporcionadas 

pela "oficina" que se faz em sala de aula. 

 

3 - Dados objetivos apontados na resposta ao questionário do Campus Guarulhos (respondido 

entre 26 e 28 de abril) 

 

- 27 professores responderam ao questionário (os demais dividiam UCs; há ainda a UC de 
Monografia II, dispersa entre o conjunto de docentes) 
. 4 professores ministram 2 UCs 

 

- respostas à pergunta 3) Você considera que essa UC pode ter parte de seu conteúdo desenvolvido 

remotamente? 

. 2 professores SIM 

. demais professores NÃO 
 

4 - A partir das respostas dos docentes, podemos afirmar que: 

 

4.1. A reunião do Conselho de Departamento realizada em 24 de abril deliberou que não haveria ADEs 

nas UCs do Curso de História neste 1º semestre de 2020. Daí decorrem as respostas negativas.  

4.1.1. Ressalvamos que os 2 docentes que responderam SIM não estavam presentes na reunião e, 

provavelmente, não foram informados a tempo da decisão do seu colegiado. 

4.1.2. Embora negativas, as respostas dos docentes estão amparadas em argumentação amiudada em 

campo posterior, da qual extrairemos alguns pontos para apresentar neste relatório, no próximo item. 

 

4.2. As razões pelas quais o Departamento seguiu a orientação apontada no item anterior são de diversas 

naturezas: 

4.2.1. Muitos docentes lembram o caráter primeiro do Curso de História que, como apontado no item 

2, tem forte intersecção entre o que chamamos de prático e de teórico nos conteúdos das disciplinas. 

4.2.1.1. Docente ligado ao campo das humanidades digitais, por ex., lembrou que a associação entre 

parte prática e impossibilidade de trabalhar à distância é uma inverdade na sua área de atuação, onde, ao 
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contrário, há vasta quantidade de conteúdo prático que, justamente, pode ser trabalhado remotamente, 

desenvolvido no computador, em meio digital. 

4.2.1.2. A UC Laboratório de Ensino e Pesquisa em História I, II e III, com 150 horas cada uma, carece 

de atividade a ser realizada em instituições fora da Unifesp, fechadas no contexto pandêmico, tal como 

apontou um dos docentes que hoje coordena LAB II: 

 

Essa UC é um laboratório que envolve 100 horas de horas práticas, que, em grande parte, são 
desenvolvidas com visitas de pesquisa e de trabalho em instituições de guarda, como museus, 
arquivos, centros de documentação, fora do campus, e no centro de memória e em laboratórios de 
pesquisa, como o de arqueologia, no campus. Como essas instituições e o campus estão fechados, 
não há como desenvolver essas atividades. Das poucas horas práticas que são desenvolvidas em 
sala de aula, com a apresentação de fontes para análise e posterior organização de trabalhos 
coletivos, fica muito dificultado senão impossível de serem realizadas por meio de atividades 
remotas, pois supõem a visualização e por vezes o manuseio de peças e fontes, seguida de 
discussão presencial (algo que não é possível à distância). Além disso, as 50h teóricas são 
pensadas intrinsecamente ligadas a e como preparação para as horas práticas; portanto, não faria 
nenhum sentido ministrar as aulas teóricas desvinculadas das práticas. Nesse sentido, os 
laboratórios de ensino e pesquisa não têm como funcionar, mesmo que parcialmente, em regime 
de atividades domiciliares. 

 

4.2.1.3. As UCs responsáveis pelos estágios da Licenciatura, apresentaram o mesmo impeditivo indicado 

no item anterior, tal como respondeu um de seus docentes: 

 

É uma UC para formação de professores de história e com carga horária de 100% de conteúdos 
práticos, embora também contenha uma dimensão teórico-reflexiva na parte de supervisão dos 
estágios na Universidade. No entanto, mesmo os conteúdos teóricos são pensados na sua relação 
com a prática que, no caso, se dão com a ida dos estagiários nas unidades escolares como campo 
de observação, participação e análise etnometodológica das experiências nas diferentes culturas 
escolares e o seu retorno à universidade para a supervisão e reflexão teórica dessas práticas. Essa 
etapa formativa do estágio é, inclusive, a parte final, de proposição de regências (aulas) baseados 
nos relatórios de análise realizados nas etapas anteriores. Com a impossibilidade de os estagiários 
experimentarem as aulas, bem como as vivências nas unidades escolares em função da pandemia, 
fica inviável discutir até mesmo o conteúdo prático-teórico-reflexivo que caracteriza esta UC. 

 

4.2.1.4. As UCs da formação na área do Patrimônio, do mesmo modo que as de LAB e as de Estágio, 

precisam de instituições de cultura, de memória e de custódia para seu desenvolvimento; todos esses 

lugares fechados no momento. Aqui vai a resposta de três de seus docentes:  
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A UC trata de atividades de formação do bacharelado em História, voltada ao patrimônio edificado 
e leitura da paisagem urbana. 2/3 das avaliações da UC baseiam-se em atividades que derivam de 
atividades de campo, o que inviabiliza a realização ADE, infelizmente. 
 
Todos os tópicos desenvolvidos pressupõem a interação, debate, questionamento entre o alunos e 
professores. Ainda que a UC não seja "prática", os conteúdos abordados são desenvolvidos 
mediante a análise de experiências reais. A impossibilidade de encontros presenciais impede que 
esse aspecto seja desenvolvido, por outro lado, também impede a realização das visitas agendadas 
a instituições de custódia documental. 
 
(...) b) existem atividades de campo - visitas a museus de arte, ciências, arte e ao bairro da 
liberdade - a serem realizadas como complemento imprescindível do conteúdo e das discussões 
realizadas antes e após cada visita; (...). 
 

4.2.2. O argumento mais contundente, lembrado mais vezes nas respostas dos docentes e durante a 

reunião mencionada, em 24/abril, foi o da impossibilidade de acesso à internet com banda larga por 

nossos estudantes e, além disso, os problemas que estes teriam para realizar as atividades em ambiente 

doméstico onde faltam condições apropriadas para o estudo (espaço, mobiliário, silêncio, 

tranquilidade etc.). Enfim, muitos lembraram que dar prosseguimento ao semestre em modo remoto 

aprofundaria as diferenças sociais que marcam nossos estudantes, aumentaria o número dos excluídos, 

daqueles que não têm condição de bem realizar sua graduação, mesmo que resguardado o caráter 

excepcional da conjuntura pandêmica. Tal situação desfavorável evidenciou-se principalmente em dois 

sinais bastante significativos: 

a) a resposta quase nula que tiveram vários docentes às tentativas de manter contato com seus alunos 

desde que as aulas presenciais foram suspensas, conforme se vê relatado por alguns professores: 

 

Ao todo tenho 120 alunos e apesar de todos os meus esforços para contatá-los só tive resposta de 
50 deles para fazermos uma "live". O motivo é óbvio, os estudantes estão, como nós, tendo de 
sobreviver à rotina da quarentena que impõe uma série de limitações de tempo por causa do 
trabalho doméstico e do home office. Os alunos com quem conversei não se mostraram nem um 
pouco dispostos a experiências de EaD. Também a minha experiência com as lives mostra que 
apenas em grupos pequenos (até 6 pessoas) é possível ter uma discussão realmente útil. 
Finalmente, não me vejo corrigindo uma centena de trabalhos de 5-6 páginas no computador, é 
insalubre. 
 
Tentei contato com os alunos via e-mail para o desenvolvimento de algumas atividades (não 
contabilizando notas ou presença), mas a resposta foi praticamente nula e, a partir disso, pergunto 
em que medida essa situação está ligada a uma apatia momentânea, considerando a terrível 
situação atual e/ou à ampla dificuldade de acesso à internet por parte dos alunos. 
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b) a manifestação expressa e clara da representação estudantil do Departamento de História que, na 

reunião de 24/abril, solicitou, em nome dos estudantes pobres, que o Curso de História não seguisse com 

o semestre em atividades domiciliares. Seguem aqui algumas observações de docentes que ecoaram a 

proposta dos estudantes: 

 

Os docentes do Curso de História não adotarão ADEs por não terem informação acerca de quantos 
serão os estudantes impossibilitados de participar das mesmas. 
 
Uma parte consistente dos alunos não tem acesso informático adequado, o que iria aprofundar a 
diferença de progressão nos estudos em dois ou mais grupos de estudantes, com níveis formativos 
completamente desiguais, o que não pode ser um objetivo de uma instituição pública de ensino 
superior. 
 
Tenho uma aluna em área rural em Espírito Santo com conexão ruim e outros que não respondem 
às comunicações realizadas até agora por Whatsapp. Também começamos organizar grupos para 
a realização das tarefas, mas não foi possível concretizar. Os alunos são todos novos - primeiro 
semestre - e ainda não deu tempo para conhecer um ao outro; é complicada a capacidade deles 
interagiram. 
 
Como não tivemos acesso a nenhum levantamento da quantidade de alunos que teriam condições 
de engajamento em UCs com parte desenvolvida por atividades remotas, considero bastante 
complicado indicar qual parcela da UC poderia ser desenvolvida como atividade remota sem 
prever a quantidade de alunos que será impactada por tal decisão. 
 
A dificuldade de os alunos terem acesso à banda larga para os estudos. 
 
Acho imprescindível um plano de inclusão digital dos alunos, a partir do diagnóstico da 
identificação daqueles que necessitam. 
 
(...) . o diagnóstico preliminar realizado por instâncias estudantis (diretório acadêmico) e também 
pelo NAE indicando o precário acesso de vários estudantes a internet; 
. existem dificuldades advindas de contextos familiares adversos que potencialmente prejudicam 
os estudos à distância (...). 
. os representantes discentes junto ao Conselho Departamental se posicionaram contra quaisquer 
atividades remotas. 
 
Meus argumentos contra a implantação de Atividades Domiciliares à distância são os mesmos 
apresentados pela maioria da Universidades Federais, incluindo as maiores e mais importantes do 
país: não há condições de oferecer atividades com a mesma qualidade do ensino presencial e nem 
como garantir que todos os estudantes tenham acesso ao conteúdo. 
 
A principal razão para optarmos pela não adoção, no momento, de atividades domiciliares deve-
se ao fato de nossos alunos não terem acesso, na sua totalidade, aos equipamentos necessários. 
Junte-se a isso as condições domiciliares complicadas para as mesmas. 
Gostaríamos de destacar uma desigualdade de condições em relação aos alunos do vespertino e 
do noturno desta UC. Os primeiros, do vespertino, responderam (cerca de 50%) favoravelmente 
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para atividades online, as quais tem ocorrido semanalmente, sem pretensão de substituir a UC, 
contando cerca com 30 alunos (com estes, montamos um calendário de discussões com caráter de 
grupo de estudo). Isso também nos tem servido para testar algumas atividades e tecnologias. Ao 
contrário, entre os alunos do noturno a resposta a qualquer atividade foi infinitamente menor, 
impossibilitando a mesma dinâmica. O que consideramos que deve ser pensado tendo em vista 
que os alunos do noturno, na grande maioria, são trabalhadores, e devem ter acesso muito mais 
complicado em suas residências à noite. 
 
Nesse momento em particular, aulas e atividades on line trariam mais estresse a um contexto já 
por si extremamente tenso. Muitos alunos do nosso campus têm condições sócio-econômicas 
bastante difíceis, que muito provavelmente se agravaram nesse contexto, com a perda de fontes 
de renda e consequente improvisação de novas atividades para a sobrevivência da família. O 
oferecimento de atividades e aulas on line criaria uma condição desigual entre os alunos; de um 
lado um grupo, uma minoria, que poderia acompanhar adequadamente as atividades, pela 
presença de espaços e equipamentos, e condições econômicas e psicológicas adequadas, e de 
outro, uma maioria,   impossibilitada completamente ou parcialmente de acompanhar as 
atividades. 
 
Há ainda a imperativa necessidade de se levar em conta as condições de acesso de nossxs discentes 
às atividades remotas, o que significa não apenas "acessar a internet", mas, sobretudo, como e em 
quais circunstâncias materiais e psicológicas tal acesso pode ser realizado. 
 
A Universidade deve implementar programa de inclusão digital. Vários alunos não possuem 
computador, internet em casa e por vezes nem dinheiro para colocar créditos no celular. 
 
Do ponto de vista dos alunos, precisaríamos, enquanto instituição, criar as condições para que 
tod@s matriculados pudessem acompanhar. 
 

 

4.2.3. Em virtude dos problemas comumente apresentados na gestão de nosso sistema acadêmico, 

agudizados pela conjuntura atual, como demonstrou a iniciativa das Optativas Emergenciais e os 

percalços por elas gerados, os docentes se sentem incapazes de trabalhar seguramente à distância, sem 

condições tecnológicas garantidas e sem saber o estatuto das atividades que forem realizadas durante 

a suspensão das aulas presenciais: 

 
Foi assumido pela Universidade que o retorno à normalidade fará com que os professores 
retomem as atividades feitas à distância para contemplar os alunos que não conseguiram realiza-
las no contexto da pandemia. Isto faz com que as atividades feitas remotamente tornem-se inócuas 
(não computam presenças e não "Valem Nota"). 
 
(...) f) existem dificuldades da própria Universidade no contato com os alunos; 
g) existem movimentos erráticos da Universidade em sinalizar ao corpo docente e discente sobre 
as garantias de acesso de boa qualidade à internet, especialmente por parte dos alunos; 
h) o incentivo às atividades a distância não está amparado em nenhuma discussão séria sobre o 
caráter destas atividades. O que sabemos neste momento é que elas não são EAD; mas o que elas 
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são realmente? Nominá-las como "atividades domiciliares remotas" sem quaisquer estudos e 
pesquisas sobre o seu caráter não as torna mais seguras ou eficazes do ponto de vista pedagógico. 
(...) 
 
(...) para um mínimo de qualidade e de aproveitamento dessa experiência que será nova, na qual 
precisaremos arriscar novos formatos, experimentar, mas não assim totalmente às escuras, sem 
saber formas de garantir e/ou cobrar presença, sem um mínimo de um denominador comum entre 
as UCs daquele semestre no Curso, sem a garantia que os alunos consigam ter um acesso 
qualificado à internet, no meio do susto da pandemia, com tod@s precisando cuidar da saúde e 
re-organizar suas vidas cotidianas. 

 
 

5 - Proposições e indicações do Curso de História neste momento 

 

5.1. Devido à situação sanitária, indicamos a necessidade de flexibilizar para os estudantes: 

a) o trancamento de matrícula em qualquer tempo do semestre; 

b) o prazo para integralização do curso. 

 

5.2. Reiterando a observação do item 1 deste relatório, pedimos o cancelamento das Eletivas 

ministradas por docentes de fora do Departamento de História. 

 

5.3. Empenho e sensatez da Unifesp para implantar um programa de ampliação da inclusão digital 

entre nossos estudantes e da diminuição de sua vulnerabilidade digital. Que isso seja mais um 

elemento na política de permanência estudantil e que, no mais curto prazo, se realizem bons diagnósticos 

e provimento de recursos necessários para que os alunos possam se juntar à comunidade acadêmica nos 

tempos que viveremos, sem aulas presenciais ou com intervalos razoáveis de quarentenas intermitentes. 

 

5.4. O mesmo do item anterior para com a formação do corpo docente. 

 

5.5. Não são poucos os problemas apresentados no sistema acadêmico que gere o andamento de 

nossas UCs em tempos regulares. As intercorrências geradas pela criação das Optativas Emergenciais 

nesta semana mostram a fragilidade e a pouca agilidade que conseguimos para atuar em situações de 

exceção. Precisamos de uma reforma cautelosa e séria na nossa Pasta Verde e de condições mais 

seguras e tranquilas para implantar parte de nossas UCs regulares em ADEs.  
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III. PEDAGOGIA 

 

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO  

DE ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS (ADES) 

CURSO PEDAGOGIA 

 

 

1. DADOS GERAIS SOBRE OS RESPONDENTES AO FORMULÁRIO 

 

Número de professores respondentes: 33 

UCs fixas e eletivas em curso no 1º. sem/20 que tiveram respostas registradas: 38  

 

As UCs de Residência Pedagógica, por constituírem estágio curricular obrigatório, não estão na relação de UCs 
computadas neste relatório. Como as escolas das redes públicas municipal e estadual de Guarulhos encontram-se 
com atividades remotas, a realização de qualquer atividade de estágio está, por ora, inviabilizada. Além disso, 
todos os docentes envolvidos com UCs de Residência Pedagógica indicaram a impossibilidade de realizar, mesmo 
que parcialmente, ADEs.  

 

Relação das 38 UCs a que se referem este relatório1: 

A psicogênese da formação humana e as representações sociais sobre Corpo e Velhice na contemporaneidade (Turma A) 

A psicogênese da formação humana e as representações sociais sobre Corpo e Velhice na contemporaneidade (Turma B) 

Alfabetização científica e resolução de problemas na educação geográfica: o papel da linguagem cartográfica. 

Desenvolvimento moral - da regulação externa a autorregulação 

Didática e Formação Docente 

Educação Bilíngue: Libras e Língua Portuguesa 

Educação Escolar Quilombola 

Educação para as Relações Étnico-raciais (Turma A) 

Educação para as Relações Étnico-raciais (Turma B) 

 
1 As UCs que contêm indicação de turma compreendem UCs ministradas por professores diferentes no Vespertino e Noturno. Quando não 
há essa indicação, tratam-se de UCs ministradas por um único professor nas duas turmas. As UCs Fundamentos Teórico-práticos do ensino 
de Língua Portuguesa e Fundamentos Teórico-práticos do ensino da Arte estão organizadas em dois módulos, cada um ministrado por um 
docente diferente em ambas as turmas.  
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Filosofia e Educação I 

Fundamentos Antropológicos da Educação Inclusiva 

Fundamentos Teórico-práticos do ensino da Arte - Artes Visuais 

Fundamentos Teórico-práticos do ensino da Arte na Educação – Música 

Fundamentos Teórico-práticos do Ensino de Ciências I 

Fundamentos Teórico-práticos do Ensino de Geografia (Turma A) 

Fundamentos Teórico-práticos do Ensino de Geografia (Turma B) 

Fundamentos Teórico-práticos do ensino de Língua Portuguesa: Leitura 

Fundamentos Teórico-práticos do ensino de Língua Portuguesa: Produção de texto e análise linguística 

História da formação docente e do trabalho do professor dos anos iniciais no Brasil 

História Social da Escola 

Inclusão digital e inclusão social: questões para a educação básica 

O currículo da cidade e a escola pública: paisagem e território na formação de professores do ensino fundamental 

Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil 

Pensamentos marginais e microrrevolução do desejo para a educação 

Planejamento e Organização do Ambiente Sonoro nos Espaços Educacionais 

Politicas educacionais no brasil 

PPP1 - Brinquedoteca Hospitalar: legislação, funcionamento e possibilidades investigativas 

PPP1 - Crianças e os espaços públicos urbanos 

PPP1 - Educação de jovens e adultos 

PPP1 - Oficinas de Escrita Criativa 

PPP1 - Representações sociais sobre o corpo na modernidade 

PPP1 – Jogos e o ensino de ciências 

PPP1 – Sexualidade e gênero: psicogênese, estereótipos e literatura infantil 

Psicanálise e Educação 

Psicologia e Educação I 

Sociologia e Educação- ação da escola no Brasil (turma A) 

Sociologia e Educação- ação da escola no Brasil (turma B) 

Teorias Pedagógicas: enfoque sócio-histórico 

 

2. DADOS SOBRE AS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ADES 

O levantamento realizado indica que: 
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- 13 UCs não apresentam condições para realizar as ADEs.  

- 25 UCs apresentam condições para realizar as ADEs.   

 

 

 

Em relação às 13 UCs que não apresentam condições para realizar as ADEs, destacam-se os seguintes aspectos: 

 

 Natureza presencial da aula comporta dimensões insubstituíveis e que são fundamentais para a 
formação dos estudantes como futuros profissionais da Educação; 

 

 UCs com carga-horária teórico-prática elevada, o que dificulta o desenvolvimento de atividades 
essenciais e que demandam interação coletiva presencial em sala de aula.  

 

 UCs envolvem atividades de pesquisa de campo, que são base para o desenvolvimento dos 
conteúdos estabelecidos, o que fica inviabilizado com a suspensão das aulas presenciais e com 
as orientações de quarentena.  

 

 Dificuldades para sistematizar, coordenar e acompanhar se as atividades estão alcançando os 
objetivos previstas com turmas compostas por número elevado de alunos (em média, 120).   

 

 Falta de garantia de os estudantes terem condições de acesso a equipamentos e Internet, 
necessários para a realização adequada das ADEs.  

 

66%

34%

Você considera que a UC que ministra no 1/20 pode ter parte de seu conteúdo 
desenvolvido remotamente?

Sim Não
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 Dinâmica metodológica necessária para o desenvolvimento dos conteúdos incompatível com as 
ADEs, porque envolvem uso de linguagem espaçovisual, de difícil captação por meio de 
mecanismos assíncronos e remotos.  

 

 

Em relação às 25 UCs que apresentam condições para realizar as ADEs, tem-se os seguintes cenários, 
considerando períodos de 30 e 60 dias de suspensão do calendário acadêmico.   

 

 Percentual da carga-horária das UCs que poderiam ser realizadas em ADEs no período de 30 
dias de suspensão do calendário acadêmico:  

 

 

 

 Percentual da carga-horária das UCs que poderiam ser realizadas em ADEs no período de 60 
dias de suspensão do calendário acadêmico:  

4%
8%

4%

36%

4%
8%

16%

4%

16%

No período de 30 dias, quanto da carga horária dessas UCs 
pode ser ministrada de forma remota? 

Até 5%

Até 10% da UC

Até 15% da UC

Até 20% da UC

Até 25% da UC

Até 30 % da UC

Até 50% da CH

Até 90% da UC

Até 100% da UC

Anexo  (0304163)         SEI 23089.107659/2020-11 / pg. 22



                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
               ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                             CÂMARA DE GRADUAÇÃO EFLCH 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – EFLCH – CAMPUS GUARULHOS 

Estrada do Caminho Velho, 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos – SP – 07252-312 
camaragrad_eflch@unifesp.br                                   https://www.unifesp.br/campus/gua/ 

 

 

 

 

 Percentual mínimo da carga-horária que as UCs necessitam de reposição presencial 
 

 

 

 

8%

12%

4%

20%

16%

20%

8%

4%
8%

Qual percentual mínimo da carga-horária que as Ucs 
precisam de reposição presencial?

Não necessita

10% da CH da UC

20% da CH da UC

30% da CH da UC

40% da CH da UC

50% da CH da UC

60% da CH da UC

80% da CH da UC

90% da CH da UC

4% 4%
4%

16%

16%

12%

28%

4%
4%

8%

No período de 60 dias, quanto da carga horária dessas UCs 
pode ser ministrada de forma remota?

0% da UC

05% da UC

10% da UC

20% da UC

30 % da UC

40% da UC

50% da UC

85% da UC

90% da UC

100% da UC
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3. INDICATIVOS DE CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ADES2  
 

3.1 Indicativos para desenvolvimento dos Planos de Ensino  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicativos sobre recursos para o desenvolvimento das atividades remotas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Esses indicativos são referentes apenas às 25 UCs que apresentam condições para realização das ADEs, considerando-se o contexto 
excepcional e momentâneo da pandemia. 

25 23

9 8

15
19 18

1
0
5

10
15
20
25
30

Como seriam desenvolvidas as atividades do Plano de 
Ensino dessas UCs?

9

23 24
20

18

1 1 1
0

5

10

15

20

25

30

Moodle da
graduação

email redes sociais ferramentas 
para aula “ao 

vivo” 
(meeting, 

zoom, Skype, 
entre outros)

sites e
portais para

acesso a
podcasts,
vídeos ou

textos

Blog Google
Classroom

Vídeos curtos
preparados

pelos
docentes

Considerando as limitações impostas pelo contexto da pandemia, 
quais recursos seriam utilizados para o desenvolvimento das 

atividades remotas?
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3.3 Indicadores sobre compensação das atividades para estudantes que não consigam cumprir as atividades 
remotas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Indicadores sobre acompanhamento das atividades remotas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 8

18

12

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Cronograma especial,
com reposição presencial
depois de retomadas as

aulas presenciais

Cronograma especial,
com reposição não-
presencial depois de
retomadas as aulas

presenciais

Redefinição dos prazos
de entrega das atividades

solicitadas para depois
de retomada as aulas

presenciais

Plano de atividades de
leitura e fichamentos

com valor de
compensação das

atividades realizadas
durante o período não-

presencial

No caso de estudantes que porventura estejam ou fiquem 
impossibilitados de participar ou cumprir as atividades remotas 

integralmente ou parcialmente, como seria feita a compensação para 
eles?

0

5

10

15

20

25

a partir de tarefas
agendadas pelo moodle

institucional ou
ferramentas G-Suit

participação e postagem
em plataformas de fórum

virtual (moodle
institucional ou outros)

entregas de atividades por
dispositivos digitais ou

redes sociais, como email,
Chats, Whatsapp etc.

encontros síncronos, em
ambientes digitais, como

Skype, zoom, Google
Meeting

Como seria feito o acompanhamento das atividades remotas 
(eventuais entregas e devolutivas de trabalhos; exercícios, textos etc.)?
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3.5 Indicadores sobre avaliação do processo de ensino-aprendizagem das atividades remotas 

 

 

3.6 Indicadores sobre cômputo da participação e cumprimento das atividades remotas 
 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

acompanhamento
assíncrono de
postagens e

participação em
fóruns ou listas de

de discussões

entregas
programadas de

trabalhos,
exercícios,

fichamentos,
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trabalhos parciais

entrega de 
trabalho “final”, 

referente ao 
conteúdo 

desenvolvido 
durante a 

realização das 
aulas-não 

presenciais

auto-avaliação realização de
seminários ou

atividades
síncronas, via
skype, zoom,

Google meeting

realização de
seminários ou
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multimodais

assíncronas, como
vídeo ou podcast

Como seria feita a avaliação do processo de ensino-
aprendizagem das atividades realizadas remotamente?
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30

estatística de acesso
ao moodle

institucional ou
ferramentas G-Suit

entrega programada
de atividades,

trabalhos, exercícios,
resenhas ou
fichamentos

participação
assíncrona em fórum
ou lista de discussão

entrega de trabalho
final, referente ao

conteúdo
desenvolvido de

forma não-
presencial

participação
síncrona em

atividades via skype,
zoom, Google
meeting etc.

Como seria computada a participação e cumprimento dos 
alunos dessas atividades realizadas remotamente?
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3.7 Indicadores sobre organização do cronograma para as atividades remotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Indicadores sobre necessidade de adaptação no Plano de Ensino  
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Como seria organizado o cronograma para o desenvolvimento 
de atividades de maneira não-presencial?
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3.9 Aspectos apontados como relevantes na adoção das ADEs pelas UCs que indicaram apresentar essa condição: 
 

 Parte das UCs são obrigatórias para ingressantes. Esses requerem orientações especiais no que 
tange à dinâmica dos estudos acadêmicos, como orientação de leitura e de produção de gêneros 
textuais específicos da esfera discursiva acadêmica. Também as UCs para ingressantes, ao adotar 
parcialmente as ADEs, requerem adoção de formas variadas e flexíveis de avaliação das 
atividades desenvolvidas durante o período de proibição das aulas presenciais; 

 

 Não há garantia institucional de acesso à internet e equipamentos para que os alunos consigam 
cumprir, com o mínimo de aproveitamento, as atividades realizadas de forma remota; 
 

 UCs que apresentam dinâmica de atividades de campo em escolas das redes públicas e privadas, 
mesmo que parte do conteúdo teórico possa ser desenvolvido em ADEs, ficam prejudicadas e 
têm a continuidade comprometida, afetando os processos de ensino-aprendizagem previstos; 
 

  Dificuldades para garantir a dimensão interativa do ensino de graduação presencial, 
indispensável para a formação de profissionais competentes.  
 

 O prolongamento ou adoção extensiva de ADEs podem comprometer o desenvolvimento de 
ensino e de aprendizagens que somente se dão em interações coletivas;  
 

 UCs que apresentam metodologias de trabalho e conteúdos que requerem troca de experiências, 
debates e produção de dinâmicas coletivas de forma interativa com a exposição de conteúdos de 
natureza teórico-práticos. Nesses casos, mesmo os recursos de ensino síncrono “ao vivo” 
apresentam limitações, sobretudo considerando o número de alunos que compõem as turmas; 
 

 UCs de natureza teórico-prática, que embora permita ter parte pequena da carga-horária 
ministrada de forma remota, requerem o desenvolvimento de atividades de forma coletiva e 
presencial em sala de aula; 
 

 As ADEs não apresentam condições que permitem equipará-las às dinâmicas de ensino e 
aprendizagem presenciais como se as substituíssem. As ADEs, em contexto de exceção, podem 
apenas fornecer base para o desenvolvimento dos conteúdos de natureza teórico-prático, 
 

 A adoção de ADEs por número elevado de UCs pode comprometer o rendimento dos estudantes 
nelas matriculados. As dinâmicas de trabalho e de estudo por meio de plataformas digitais é 
bastante diferente das envolvidas e empregadas no ensino presencial. A sobrecarga de atividades 
decorrentes da reformulação dos planos de ensino para atender às ADEs pode fazer crescer as 
demandas de estudo dos estudantes e afetar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem 
objetivados; 
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 Docentes apresentam pouco domínio de recurso virtuais e digitais que podem ser utilizados no 
ensino remoto; 
 

 A natureza presencial das aulas comporta dimensões insubstituíveis e que são fundamentais para 
a formação dos estudantes como futuros profissionais da Educação; 
 

 Não garantia de que os estudantes apresentam domínio de uso de tecnologias digitais e virtuais 
acessíveis para o ensino remoto. A isso se soma a impossibilidade de a instituição garantir a esses 
alunos formação para uso de ferramentas, por exemplo, do moodle, G-Suit, entre outras; 
 

 As estimativas de agravamento de problemas mentais, de aumento da vulnerabilidade social em 
função da desaceleração da economia e do crescimento das pessoas contaminadas, podendo 
afetar alunos e pessoas de seu convívio, podem comprometer o aproveitamento de atividades de 
ensino realizadas remotamente. Administrar essas situações configura-se como tarefa complexa 
para os alunos e para os professores, acarretando, inevitavelmente, prejuízos e perdas formativas; 
 

 Necessidade de a Pró-Reitoria de Graduação estruturar ações de acompanhamento das ADS, de 
forma humanizada, para garantir que os objetivos dos cursos não se percam devido à situação de 
exceção. Também a necessidade de a Pró-Reitoria de Graduação assumir formação e orientação 
aos docentes, de modo que as UCs não se tornem cursos centrados em leituras, fichamentos e 
visualização de vídeos ou aulas puramente expositivas, sem qualquer dinâmica de interação.  

 

 

4. CONDIÇÕES DOCENTES PARA REALIZAÇÃO DE ENSINO REMOTO 

4.1 Experiência com recursos digitais 

 

 

33%

21%

46%

Tem experiência com uso de recursos digitais?

Sim Não Parcialmente
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4.2 Conhecimentos necessários para fazer uso de recursos digitais no ensino remoto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Condições físicas e materiais para realizar atividades de ensino remotamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

45%

6%

49%

Considera suas condições concretas (equipamentos, qualidade de 
acesso, espaço físico em seu domicílio) adequadas para ministrar sua 

UC remotamente (durante o período de pandemia)?

Sim Não Parcialmente

15%

39%

46%

Sente-se preparado(a) ou confortável para utilizar diferentes 
ferramentas digitais para o ensino, caso seja necessário ministrar a sua 

UC em condições não presenciais (durante o período de pandemia)?

Sim Não Parcialmente
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4.4 Condições pessoais e familiares para realizar atividades de ensino remotamente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONDIÇÕES PARA CONTINUIDADE DOS TCCs 

 

5.1 Condições para continuidade dos TCCs que está orientando no semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

9%

49%

Apresenta condições pessoais para ministrar a UC 
remotamente 

Sim Não Parcialmente

73%

3%

24%

Considera que há condições para que TCCs em desenvolvimento 
possam ter continuidade, mesmo com o calendário acadêmico 

suspenso?

Sim Não Não se aplica
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5.2 Condições dos estudantes para continuar a realização dos TCCs iniciados no semestre 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

- Os dados apresentados neste relatório indicam os limites e possibilidades de adoção das ADEs para parte das 
UCs (66%) ministradas no 1º semestre de 2020 no âmbito do curso de Pedagogia; 

 

- Do total de UCs consideradas neste relatório: 66 % apresentam condições para realização das ADEs; e 34% não 
apresentam condições para realização das ADEs; 

 

- No contexto de 30 dias de suspensão do calendário acadêmico, entre as UCs que apresentam condições para 
adoção das ADEs, 64% poderiam adotar esse regime de atividades para ATÉ 30% da carga-horária; 

 

46%

30%

24%

Tem conhecimento sobre as possibilidades de acesso e condições de 
seu (s) orientando (s) para dar continuidade ao(s) TCC(s)?

Sim Não Não se aplica
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- No contexto de 60 dias de suspensão do calendário acadêmico, entre as UCs que apresentam condições para 
adoção das ADEs, 52% poderiam adotar esse regime de atividades para ATÉ 30% da carga-horária; 

 

- Mesmos no caso da UCs que apresentam condições para a realização das ADEs, verificam-se limitações 
relevantes e indicações de possível comprometimento da qualidade e do aproveitamento das UCs, conforme 
apontado no item 3.9.- Essas limitações, somados às também indicadas no caso das UCs que não apresentam 
condições para realização das ADEs, coadunam com o parecer da Comissão de Curso de Pedagogia encaminhado 
à Câmara de Graduação e à Pró-Reitoria de Graduação no mês de março de 2020; 

 

- Esse parecer, elaborado a partir do estudo do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia e de levantamento junto 
às representações estudantis foi objeto de análise e aprovação, por unanimidade, pelo Colegiado do Curso e pelo 
Conselho Departamental do Departamento de Educação.  

 

- Por fim, destaca-se que os dados aqui apresentados constituem DIAGNÓSTICO das CONDIÇÕES para 
realização de Atividades Domiciliares Especiais (ADEs), em conformidade com encaminhamento aprovado pelo 
Conselho Universitário e em atendimento às Orientações da Pró-Reitoria de Graduação para realização desse 
diagnóstico. Não se trata de definição sobre se e/ou como serão adotadas ou implementadas as ADEs. 

 

 

 

 

Guarulhos, 30 de abril de 2020 

 

 

Coordenação do Curso de Pedagogia 

Comissão de Curso de Pedagogia 

Núcleo Docente Estruturante do curso de Pedagogia 
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IV - CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Diagnóstico: Avaliação das condições de retomada das UCs remotamente 

ABI, Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais 

 

Coordenadores: Lilian Sales 

Uirá Garcia 

 

30 de Abril de 2020 

 

Atendendo a solicitação da Prograd e da Câmara de Graduação da EFLCH diagnóstico da possibilidade 
de retomada de parte das UCs de maneira remota e as condições reais de realização de ensino por meios e 
tecnologias digitais. 

 

Dados gerais do curso no 1º semestre de 2020 

1. Quantidade total de UCs ofertadas pelo Curso de Ciências Sociais no 1o semestre de 2020 

São 26 UCs agrupadas em 63 turmas.  

O conjunto dessas 26 UCs se presta para o ABI, Licenciatura e Bacharelado quantificadas da seguinte forma:  

UCs fixas para o ABI: 10 

UCs fixas da licenciatura: 16  

UCs fixas do bacharelado: 13 

 UCs eletivas da licenciatura:10  

UCs eletivas do bacharelado:11  

UCs de estágio: 1  

2. Natureza teórico-prático das UCs ofertadas pelo Curso de Ciências Sociais  
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Total de UCs com até 20% de carga-horária prática: 19  

Total de UCs entre20% e 50% de carga-horária prática: 3  

Total de UCs com mais de 60% de carga-horária prática:1  

Total de UCs com 100% da carga-horária prática: 3 (Lab. Pesquisa em Educação II (FL) + as duas UCs voltadas  

para a escrita do TCC)  

 

3.Docentes 

Total: 39 

Em curso no 1º semestre de 2020: 35 

 

O presente diagnóstico está baseado:  

 

1) em avaliação e discussão das condições da retomada das disciplinas do primeiro semestre de 

2020 realizadas em reunião extraordinária do colegiado do curso, no dia 20 de Abril de 2020, 

 

2)  na sistematização e análise de questionário elaborado pelos membros da Câmara de 

Graduação da EFLCH e do Apoio Pedagógico da mesma instituição e aplicado entre os docentes do 

curso de ciências sociais.  

 

1. Avaliação do Colegiado 
 

O departamento de Ciências Sociais, em reunião realizada no dia 20 de Abril de 2020, avaliou sobre 

as necessidades do curso para a retomada de parte das atividades das UCs ministradas durante o primeiro 

semestre de 2020 de maneira remota.  

O que o colegiado avalia que a retomada de parte das UCs do primeiro semestre de 2020 de maneira 

remota somente será possível mediante o atendimento de uma série de condicionalidades que garantam o 

acesso e as condições técnicas adequadas para o acompanhamento das disciplinas por parte dos discentes, 

por um lado, e para a efetivação das aulas por parte do corpo docente, por outro. 
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A avaliação do colegiado indica que apenas mediante à consideração das seguintes 

condicionalidades, muitas delas específicas desse período de pandemia, é que a retomada de parte das UCs 

do 1º semestre poderia ser tornar viável:  

 

1) Uma vez que a adoção das Atividades Domiciliares Especiais (ADEs) não possa prejudicar 

nenhum estudante, e considerando as dificuldades de diferentes ordens causadas pela 

pandemia de Covid-19, a avaliação do colegiado aponta para a necessidade da flexibilização 

das seguintes normas e prazos:  

A) Integralização. Os estudantes devem ter o direito de que, caso não cursem este semestre, 

que ele não seja computado no seu tempo de integralização.  

B) Trancamento das disciplinas. A possibilidade de trancamento de disciplinas deve ser 

estendida para todo o semestre.  

C) Número de disciplinas trancadas no semestre. Os estudantes devem ter o direito de 

trancar o número de disciplinas que considerarem necessárias no semestre, e a qualquer 

tempo.  

D) Coeficiente de rendimento (CR): O CR não deve ser contabilizado esse semestre.  

 

2) A instituição deve fornecer segurança jurídica aos docentes que realizem suas aulas à 

distância tanto na parte das liberdades dos conteúdos e opiniões que serão expostas pelo 

docente, quanto na questão dos direitos autorais do material. 

 

3) A instituição deve ofertar o acesso a banda larga e pacote de dados aos estudantes que 

não a possuam. Uma das possibilidade pode ser a implementação de uma “bolsa pacote de 

dados”, que ajude os alunos a custearem esses serviços. A oferta aos pacotes de dados não 

pode estar vinculada à utilização de aplicativos específicos (por parte de uma operadora ou 

empresa), e precisa garantir a navegação e pesquisas dos estudantes a permitir de maneira 

livre e consistente os seus processos de aprendizagem.  
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4) É fundamental saber qual será o resultado da pesquisa feita pela PRAE, em relação a saúde 

física e mental dos estudantes neste momento. Durante a reunião do Colegiado, os 

representantes discentes e representantes do Centro Acadêmico enfatizaram que, nesse 

momento, as ADEs são inviáveis uma vez que muitos estudantes estão sem local adequado 

de estudo por terem voltado para as casas dos pais e estarem sem acesso aos computadores 

e rede do campus. Os RDs e o CA lembraram reiteradamente e enfaticamebte que os 

estudantes estão ou sem acesso, ou com condições ruins de estudo. Foi também lembrado 

que a volta para as casas dos pais e parentes é um fator limitante para o cumprimento das 

atividades.  

 

Por fim, a avaliação do colegiado de Ciências Sociais é que a Universidade deve proporcionar recursos 

e formas de oferecer auxílios adequados para os estudantes cuja condição socioeconômica inviabilize ou 

dificulte a continuidade de seus estudos. Além disso devem ser observados por parte da instituição todos os 

cuidados com a condições de saúde física e mental dos nossos estudantes.  

Uma vez entendidas que a retomada de parte das UCs via ADEs só poderá ser efetivada se atendidas 

todas essas condicionalidades, os docentes curso de Ciências Sociais responderam ao questionário sobre as 

condições de realização das Atividades Domiciliares Especiais (ADEs) elaborado pela Câmara de Graduação 

da EFLCH. 

 

 

2) Diagnóstico: Análise e sistematização das informações do questionário sobre as condições de 

realização das Atividades Domiciliares Especiais (ADEs) 

 

A análise dos questionários “Diagnóstico das condições de realização de Atividades Domiciliares 

Especiais - ADEs nos cursos da EFLCH” a fim de avaliar a possibilidade de ter parte do seu conteúdo das UCs 

desenvolvidos remotamente, está baseada no universo de 30 professores departamento de Ciências Sociais 
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que responderam ao questionário. Os questionários foram enviados para os 35 professores do departamento 

que estão ministrando UCs neste semestre, que foram respondidos por 30 deles entre os dias 25 e 28 de 

abril.  

Obtivemos respostas para 22 Unidades Curriculares das 24 UCs (+ 2 de TCC) ministradas no curso 

de Ciências Sociais neste semestre. 

 

Sistematização das respostas seguindo a ordem das perguntas: 

 

1- UCs ministradas 

 Sobre quantas UCs estão atribuídas a cada professor no 1º semestre de 2020, informamos que 
que 100% dos professores estão ministrando uma (1) UC. 

 

2- Possibilidade de Atividades remotas/domiciliares 
 

 Sobre a possibilidade dessas UCs terem parte de seu conteúdo desenvolvidos remotamente 
100% dos professores afirmaram ser possível ter parte do conteúdo de suas UCs desenvolvidos 
remotamente. 

 

3- Quanto da carga horária dessa(s) UC(s) poderiam ser ministradas de forma remota durante 
30 dias 

 

 Sobre a porcentagem de horas das UCs em curso que podem ser ministradas de maneira remota 
durante 30 dias, as respostas variaram de 10% a 35% do total da carga horário semestral da UCs 
na seguinte proporção: 

 

10% da carga horária total da UC:  7 UCs 
15% da carga horária total da UC: 1 UC 
20% da carga horária total da UC: 3 UCs 
25% da carga horária total da UC: 3 UCs 
30% da carga horária total da UC: 6 UCs 
35% da carga horária total da UC:  2 UCs 
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4- Quanto da carga horária dessa(s) UC(s) poderiam ser ministradas de forma remota durante 
60 dias* 

 

 Sobre a porcentagem de horas das UCs em curso que podem ser ministradas de maneira remota 
durante 60 dias, as respostas variaram de 20% a 70% do total da carga horário semestral da UCs 
na seguinte proporção: 

 

20% da carga horária total da UC:  6 UCs  

30% da carga horária total da UC: 1 UC 

40% da carga horária total da UC: 3 UCs 

50% da carga horária total da UC: 3 UCs 

60% da carga horária total da UC: 6 UCs 

70% da carga horária total da UC:  2 UCs 

 

*A UC Estágio II não tem como ser ministrada remotamente por mais de 15 hs por isso não pode ser ministrada 
durante 60 dias. 

 

 

 

5- Sobre como seriam desenvolvidas as atividades do Plano de Ensino dessa UC todas as 
alternativas do questionário foram marcadas em proporções variadas por todos os professores.  
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Em números absolutos por docente: 

 Indicação de livros e material didático disponíveis em bases e repositórios virtuais: 
30  
 Indicação de vídeos, podcasts, notícias e outros materiais disponíveis online: 24  
 Listas de exercícios: 10  
 Vídeo-aulas ou áudios/podcasts preparados pelos docentes: 14  
 Devolutivas escritas a partir de leitura de textos: 26  
 Aulas em ambiente virtual “ao vivo” (meeting, zoom, Skype, entre outros): 18  
 Atividades tutoriais, estudo dirigido, orientações de leitura:  17  
 Outros: 3  

 

 

 

 

 

100%

86%
80%

60% 56%

46%

33%

10%

0
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20
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30

Atividades

C o m o  s e r i a m  d e s e n v o l v i d a s  a s  a t i v i d a d e s  d o  p l a n o  d e  e n s i n o  d e s s a  u c  

Indicação de livros e material didático disponíveis em bases e repositórios virtuaisl 100%
Devolutivas escritas a partir de leitura de textos 86%
vídeos, podcasts, notícias e outros materiais  online 80%
ambiente virtual “ao vivo” 60%
Atividades tutoriais 56%
Vídeo-aulas ou áudios/podcasts preparados pelos docentes 46%
Listas de exercícios 33%
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6- Sobre os recursos que poderiam ser utilizados para as atividades remotas durante a pandemia. 
 

 

 

 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 Moodle da graduação: 27 
 Email: 23  
 Redes sociais: 2  
 Ferramentas para aula “ao vivo” (meeting, zoom, Skype, entre outros): 22  
 Sites e portais para acesso a podcasts, vídeos ou textos: 20  
 Outros: 2  

 

 

 

 

90%

76%
73%

66%

6% 6%

0
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Recursos para as atividades

R E C U R S O S  Q U E  P O D E R I A M  S E R  U T I L I Z A D O S  P A R A  A S  
A T I V I D A D E S  R E M O T A S  D U R A N T E  A  P A N D E M I A  

Moodle 90%

E-mail 76%

Ferramentas para aula “ao vivo” 
(meeting, zoom, Skype, entre outros) 
73% 

Sites e portais para acesso a podcasts,
vídeos ou textos 66%

Redes Sociais 6%

Outros 6%
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7- Sobre como seria a compensação para os estudantes que ficarem impossibilitados de fazer 
ou cumprir as atividades remotas integralmente ou parcialmente: 

 

 

 
 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 

 Plano de atividades de leitura e fichamentos com valor de compensação das 
atividades realizadas durante o período não-presencial: 22 

 Redefinição dos prazos de entrega das atividades solicitadas para depois de retomada 
as aulas presenciais: 15 

 Cronograma especial, com reposição presencial depois de retomadas as aulas 
presenciais: 10 

 Cronograma especial, com reposição não-presencial depois de retomadas as aulas 
presenciais: 7 

 Outros: 6  
 
 
 
 

73%

50%

33%
23% 20%

0

5
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Formas de compensação dos estudantes que não cursarem

C O M P E N S A Ç Ã O  P A R A  O S  E S T U D A N T E S  Q U E  N Ã O  P U D E R E M  
C U M P R I R  A S  A T I V I D A D E S  

Plano de atividades de leitura e fichamentos 73%

Redefinição dos prazos de entrega das atividades solicitadas para
depois de retomada as aulas presenciais 50%

Reposição presencial depois de retomadas as aulas presenciais
33%

Reposição não-presencial depois de retomadas as aulas
presenciais 23%

Outros 20%
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8- Sobre como seria feito o acompanhamento das atividades remotas 
 

 

 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 A partir de tarefas agendadas pelo moodle institucional ou ferramentas G-Suit: 23 
 Entregas de atividades por dispositivos digitais ou redes sociais, como email, Chats, 

Whatsapp etc: 18 
 Participação e postagem em plataformas de fórum virtual (moodle institucional ou 

outros): 16 
 Encontros síncronos, em ambientes digitais, como Skype, zoom, Google Meeting etc: 16 
 Outros: 1 

 

 

 

 

 

 

76%

60%
53% 53%

3%

0
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Categoria 1

A C O M P A N H A M E N T O  D A S  A T I V I D A D E S  R E M O T A S

A partir de tarefas agendadas pelo moodle institucional ou
ferramentas G-Suit 76%

Entregas de atividades por dispositivos digitais ou redes
sociais, como email, Chats, Whatsapp etc 60%

Participação e postagem em plataformas de fórum virtual
(moodle institucional ou outros) 53%

Encontros síncronos, em ambientes digitais, como Skype,
zoom, Google Meeting 53%

Outros 3%
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9- Sobre como seria feita a avaliação do processo de ensino e aprendizagem dessas atividades 
remotas  
 

 

 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 

 Entregas programadas de trabalhos, exercícios, fichamentos, resenhas ou trabalhos parciais: 
28 
 

 Entrega de trabalho “final”, referente ao conteúdo desenvolvido durante a realização das 
aulas não-presenciais: 17  
 

 Realização de seminários ou atividades síncronas, via skype, zoom, Google meeting etc.: 10  
 

 Acompanhamento assíncrono de postagens e participação em fóruns ou listas de discussões: 
9 
 

 Realização de seminários ou atividades multimodais assíncronas, como vídeo ou podcast: 5 
 

28

17

10 9

5 4 1
0
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Avaliação

A V A L I A Ç Ã O  D O  P R O C E S S O  D E  E N S I N O  E  A P R E N D I Z A G E M  D E S S A S  A T I V I D A D E S
R E M O T A S  

Entregas programadas de trabalhos, exercícios,
fichamentos, resenhas ou trabalhos parciais 93%
Entrega de trabalho “final" 56%

Realização de seminários ou atividades síncronas, via
skype, zoom, Google meeting 33%
Acompanhamento assíncrono de postagens e
participação em fóruns ou listas de discussões 30%
Realização de seminários ou atividades multimodais
assíncronas, como vídeo ou podcast 16%
Auto-avaliação 13%

Outros 3%
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 Auto-avaliação: 4 
 

 Outros: 1 
 

 
 

10- Sobre como seria computada a participação e cumprimento dos alunos dessas atividades 
realizadas remotamente 

 

 
 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 

 Entrega programada de atividades, trabalhos, exercícios, resenhas ou fichamentos: 30 
 

 Entrega de trabalho final, referente ao conteúdo desenvolvido de forma não- presencial: 18  
 

 participação síncrona em atividades via skype, zoom, Google meeting etc.: 13 
 

 participação assíncrona em fórum ou lista de discussão: 9 
 

 estatística de acesso ao moodle institucional ou ferramentas G-Suit: 4 
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Participação dos alunos nas atividades

C O M O  S E R I A  C O M P U T A D A  A  P A R T I C I P A Ç Ã O  E  C U M P R I M E N T O  D O S  
A L U N O S  

Entrega programada de atividades,
trabalhos, exercícios, resenhas ou
fichamentos 100%

Entrega de trabalho final, referente
ao conteúdo desenvolvido de
forma não- presencial 60%

Participação síncrona em
atividades via skype, zoom, Google
meeting etc 43%

Participação assíncrona em fórum
ou lista de discussão 30%

Estatística de acesso ao moodle
institucional ou ferramentas G-Suit
13%
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11- Sobre como seria organizado o cronograma para o desenvolvimento das atividades de 
maneira não-presencial 

 

 

 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 

 

 Solicitação de exercícios, atividades, resenhas, fichamentos ou trabalhos parciais: 25 
 

 Solicitação de trabalho final, referente ao conteúdo desenvolvido de forma não-presencial: 18 
 

 Definição de dia e horário para realização de atividades síncronas, via skype, zoom, Google meeting 
etc: 16 
 

 Manutenção do cronograma das aulas presenciais, apenas com adaptação mediante uso de 
recursos digitais e virtuais: 14 
 

 Prazos estabelecidos para postagens assíncronas em fóruns ou listas de discussão: 12 
 

 Outros: 1 
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Cronograma

C R O N O G R A M A  P A R A  O  D E S E N V O L V I M E N T O  D A S  A T I V I D A D E S  D E  M A N E I R A  N Ã O - P R E S E N C I A L  

Solicitação de exercícios, atividades, resenhas, fichamentos ou trabalhos parciais 83%
Solicitação de trabalho final, referente ao conteúdo desenvolvido de forma não-presencial 60%
Definição de dia e horário para realização de atividades síncronas, via skype, zoom, Google meeting etc 53%
Manutenção do cronograma das aulas presenciais, apenas com adaptação mediante uso de recursos digitais e virtuais 46%
Prazos estabelecidos para postagens assíncronas em fóruns ou listas de discussão 40%
Outros 3%
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12- Sobre a necessidade de se realizar alguma adaptação no Plano de Ensino da UC  
 

 
 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 

 Sim, utilização de recursos digitais, como vídeos, podcasts etc como complementares ou 
substitutivos de aulas expositivas: 19  

 

 Sim, diminuição do conteúdo programático: 9 
 

 Sim, redução dos conteúdos de aula expositiva e ampliação dos conteúdos teórico-práticos: 8  

63%

30%
26% 26%

23%
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16%
13%
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3%

0

5

10

15

20

25

30

Adaptação do Plano de Ensino

S E R I A  N E C E S S Á R I O  R E A L I Z A R  A L G U M A  A D A P T A Ç Ã O  N O  P L A N O  D E  
E N S I N O  D A  U C  

Sim, utilização de recursos digitais,
como vídeos, podcasts etc como
complementares ou substitutivos
de aulas expositivas 63%
Sim, diminuição do conteúdo
programático 30%

Sim, redução dos conteúdos de
aula expositiva e ampliação dos
conteúdos teórico- práticos 26%

Sim, redução das leituras previstas
26%

Não 23%

Sim, ampliação dos conteúdos de
aula expositiva e redução de
atividades teórico- práticas 20%

Sim, alteração da ordem do
conteúdo programático e das
leituras 16%

Sim, inclusão de bibliografia não
prevista no plano 13%
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 Sim, redução das leituras previstas: 8  

 
 Não: 7  
 

 Sim, ampliação dos conteúdos de aula expositiva e redução de atividades teórico- práticas: 6  
 Sim, alteração da ordem do conteúdo programático e das leituras: 5 
 Sim, inclusão de bibliografia não prevista no plano: 4 
 Sim, ampliação de leituras previstas: 2 
 Outros: 1 

 

 
 

13- Você tem experiência com o uso de recursos digitais?  
 

 

 
 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 

 
 Sim: 13 

43%

17%

40%

Você tem experiência com o uso de recursos 
digitais? 

Sim

Não

Parcialmente
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 Não: 5 

 

 Parcialmente: 12 
 

 
 
 
 

 

14-   Sente-se preparado(a) ou confortável para utilizar diferentes ferramentas digitais para o 
ensino, caso seja necessário ministrar a sua UC em condições não presenciais (durante o 
período de pandemia)?  

 

 

 

 
Respostas em números absolutos, por docente: 

 
 Sim: 8 

 
 Não: 4 

 

27%

13%

60%

Sente-se preparado(a) ou confortável para utilizar diferentes 
ferramentas digitais para o ensino, caso seja necessário ministrar a sua 

UC em condições não presenciais (durante o período de pandemia)? 

Sim

Não

Parcialmente
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 Parcialmente: 18 
 

 
 

15- Considera suas condições concretas (equipamentos, qualidade de acesso, espaço físico em 
seu domicílio) adequadas para ministrar sua UC remotamente (durante o período de 
pandemia)?  
   
 
 

 
 
 

Respostas em números absolutos, por docente: 

 

 Sim: 19 
 Não: 2 
 Parcialmente: 9 

 
 
 
 
 
 

63%

7%

30%

Considera suas condições concretas (equipamentos, qualidade de acesso, 
espaço físico em seu domicílio) adequadas para ministrar sua UC remotamente 

(durante o período de pandemia)? 

Sim

Não

Parcialmente
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16- Considera suas condições pessoais (possibilidade de atenção, dinâmica familiar, 
compartilhamento de uso de equipamentos, compartilhamento de cuidado de membros da 
família, interferências do ambiente) adequadas para ministrar sua UC remotamente (durante 
o período de pandemia)?  
 

 
 
 
Respostas em números absolutos, por docente: 
 
 Sim: 19 
 Não: 2 
 Parcialmente: 9 

 
 
 
 
 
 

63%7%

30%

Considera suas condições pessoais (possibilidade de atenção, dinâmica familiar, compartilhamento de uso 
de equipamentos, compartilhamento de cuidado de membros da família, interferências do ambiente) 

adequadas para ministrar sua UC remotamente (durante o 

Sim

Não

Parcialmente
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17- Considera que há condições para que TCCs em desenvolvimento possam ter continuidade, 

mesmo com o calendário acadêmico suspenso?  
 

 

 

 

 

Respostas em números absolutos, por docente: 
 

 Sim: 24 
 Não: 3 
 Não se aplica: 3 

 

 

 

 

80%

10%

10%

Considera que há condições para que TCCs em desenvolvimento possam ter 
continuidade, mesmo com o calendário acadêmico suspenso? 

Sim

Não

Não se Aplica
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18- Tem conhecimento sobre as possibilidades de acesso e condições de seu(s) orientando (s) 
para dar continuidade ao(s) TCC(s)? 
 

 

 

 
 
Respostas em números absolutos, por docente: 

 

 Sim: 18 
 Não: 6 
 Não se aplica: 6  

 

 

 

 

 

 

 

60%20%

20%

Tem conhecimento sobre as possibilidades de acesso e condições de seu(s) 
orientando (s) para dar continuidade ao(s) TCC(s)?

Sim

Não

Não se Aplica
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V – FILOSOFIA 

 

PLANO DE AÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS 
 CURSO DE FILOSOFIA - Graduação 

1º semestre de 2020 
 
 
 
  Em resposta à demanda do CONSU acerca da possibilidade de se desenvolver 

atividades remotas, na hipótese de retomada do calendário acadêmico, apresentamos um 

plano de ação preliminar. Para a elaboração deste plano, tomamos como parâmetro as 

orientações acerca da natureza e aplicabilidade das Atividades Domiciliares Especiais (ADEs) 

encaminhadas às coordenações pela PROGRAD.  

  O caráter preliminar de nosso plano justifica-se pelo caráter hipotético da 

proposta em questão. Em caso de se efetivar o desenvolvimento das ADEs, cada professor 

apresentará, a tempo, os detalhamentos necessários sobre o modo como pretende trabalhar 

remotamente, com cronograma específico a cada disciplina e com as devidas adaptações 

programáticas, que envolverão um planejamento para aqueles alunos que não puderem 

acompanhar tais atividades. Declaramos o nosso compromisso com esses alunos, que serão 

acolhidos em momento oportuno, de acordo com as alternativas apontadas como compensação 

das atividades domiciliares, segundo as propostas de cada disciplina. 

 Destacamos os pontos que nos parecem essenciais para a análise demandada: 

 

1) AS DISCIPLINAS PASSÍVEIS DE ADEs: 

Para o curso de Filosofia, o desenvolvimento das ADEs apresenta-se como uma possível 

alternativa diante da impossibilidade de aulas presenciais, dada a excepcionalidade do 
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momento presente, sem precedentes para a universidade. O resultado da consulta aos 

professores cujas atribuições envolvem aulas na graduação foi, nesse sentido, fundamental. 

Temos 31 professores responsáveis por disciplinas na graduação no 1º semestre de 2020, 

dos quais 26 responderam às questões solicitadas. TODOS consideraram sua disciplina 

passível de ADE. 

 

 

Disciplinas do 1º semestre de 2020 - Graduação (excluídos os Estágios): 
 

 
Termos 

 
Disciplinas Passíveis de ADEs (26 disciplinas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 

 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I 

Breno Zuppolini (vespertino e Noturno) 

 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I  

Profa. Lúcia Rocha (vespertino e Noturno) 

 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I  

Prof. Pedro Santos (vespertino e Noturno) 

 

Introdução à História da Filosofia 

Profa. Cecília Cavaleiro de Macedo (vespertino e Noturno) 

 

Temas Contemporâneos da Filosofia I 

Profa. Izilda Johanson (vespertino e Noturno) 
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Filosofia Geral 

Prof. Plínio Smith (vespertino e Noturno) 

 

Leitura Filosófica de Textos Clássicos 

Prof. Alexandre Ferreira (vespertino e Noturno) 

 

 

Introdução aos Estudos e Práticas Acadêmicas I 

Profa. Lílian Santiago (vespertino e Noturno) 

 

Introdução aos Estudos e Práticas Acadêmicas I   

Prof. Henry Burnett (vespertino e Noturno) 

 

Introdução aos Estudos e Práticas Acadêmicas I  

Prof. Tales Ab’Sáber (Vespertino e Noturno) 
 
 

 
 

3º 

 

História da Filosofia Antiga I 

Prof. Paulo Ferreira (Vespertino e Noturno) 

 

Estética e Filosofia da Arte I 

Profa. Cristiane Nascimento (Vespertino e Noturno) 
 

Teoria do Conhecimento I 

Prof. Cesar Ribas (Vespertino e Noturno) 
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5º 
 

Filosofia da Ciência 

Prof. Claudemir Roque (Vespertino e Noturno) 

 

História da Filosofia da Renascença I  

Prof. Eduardo Kickhofel (Vespertino e Noturno) 

 

 

 

Filosofia, Ensino e Formação I (L) 

Profa. Arlenice Almeida da Silva (Vespertino e Noturno) 

 

História da Filosofia Moderna II 

Prof. Luciano Codato (Vespertino e Noturno) 

 

 
7º 

 

Seminário de Ensino de Filosofia (Fixa) 

Prof. Sandro Kobol (Vespertino e Noturno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8º (Eletivas) 

História da Filosofia Contemporânea: Humano, demasiado 
humano e Para além de bem e mal de Nietzsche 

Prof. Ivo da Silva Júnior (Vespertino e Noturno) 

 

História da Filosofia Moderna: Seminário de leitura da 
Crítica da Razão Pura de Kant  

Prof. Alexandre Carrasco (Vespertino e Noturno) 

 

Ética e Filosofia Política: Natureza e Cultura: os fenômenos 
da alienação e a sociedade tecnológica 
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Profa. Jacira de Freitas (Vespertino e Noturno) 

 

História da Filosofia Antiga: Concepções da felicidade 
(eudaimonia) no mundo greco-romano 

Prof. Maurício Marsola (Vespertino e Noturno) 

 

História da Filosofia da Renascença: Dos Deveres de Cícero 
e Da Incomodidade da Grandeza de Montaigne 

Prof. Sérgio Xavier (Vespertino e Noturno) 

 

Filosofia da Ciência: Inteligência artificial, 
neurotecnologias e transhumanismo: desafios éticos e 
governança. 

Profa. Marisa Russo (Vespertino e Noturno) 

 

Estética: Arte e Modernidade em Walter Benjamin 

Prof. Luciano Gatti (Noturno) 

 
Lógica: Filosofia da Matemática, uma abordagem avançada 
para principiantes 

Prof. Tiago Tranjan (Vespertino e Noturno) 

 
 
 
Disciplinas do 1º semestre de 2020, cujos professores não responderam ao questionário (5 
disciplinas): 
 

 
 
 
 

1º Termo 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I  

 

Leitura Filosófica de Textos Clássicos 
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Introdução aos Estudos e Práticas Acadêmicas I  

 

Introdução aos Estudos e Práticas Acadêmicas I  

 

Introdução à História da Filosofia 

 

 

 

2) CARGA HORÁRIA PASSÍVEL DE SER DESENVOLVIDA EM ATIVIDADES 

REMOTAS: 

 Sobre a carga horária, foram feitas as seguintes perguntas:  

A) “No período de 30 dias, quanto da carga horária da UC ministrada poderia ser trabalha 
remotamente?”;  

B) “Em números absolutos, indique a carga horária que considera possível ser ministrada de 
forma remota no período de ATÉ 30 dias”; 

 C) “No período de 60 dias, quanto da carga horária da UC ministrada poderia ser trabalha 
remotamente?”;   

D) “Em números absolutos, indique a carga horária que considera possível ser ministrada de 
forma remota no período de ATÉ 60 dias”.  

As respostas estão detalhadas no seguinte quadro: 

Questão A Questão B Questão C Questão D 
não determinou 16h não determinou 32h 

20% 2h 40% 4h 
40% 24h 80% 48h 
30% 15h 50% 30h 
10% 6h 20% 12h 
90% 20h 90% 40h 
40% 36h 80% 72h 
40% 25h 40% 25h 
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20% 10h 30% 30h 
40% 35h 80% 70h 
25% 16h 50% 32h 
20% 20h 60% 40h 
20% 22h 20% 22h 
50% 10h 50% 20h 
20% 12h 40% 24h 
20% 20h 40% 40h 
50% 8h 50% 16h 
100% 

(dos 30 dias) 
16h 100% 

(dos 30 dias) 
16h 

50% 15h 50% 30h 
40% 6h 40% 12h 
20% 25h 40% 50h 
50% 12h 50% 24h 

não determinou 16h não determinou 32h 
não determinou 15h não determinou 32h 
não determinou não determinou não determinou não determinou 
não determinou 8h não determinou 16h 

  
 
Pelas respostas dadas, que deviam considerar a carga horária total relativa a cada UC, 

parece ter havido, em alguns casos, compreensões diferentes das questões.  
Vale notar, ainda, que o percentual da carga horária considerada passível de atividades 

remotas varia de acordo com a avaliação de cada professor, em vista do conteúdo programático 
e da natureza de sua disciplina, e dele deve depender a indicação da carga horária restante a 
ser trabalhada presencialmente. 
 Portanto, além das quatro questões acima citadas acerca, há duas complementares, 
relativas especialmente à reposição presencial das aulas:  
 
E) “Qual a previsão mínima da carga horária que a UC necessitará de reposição presencial 
(aulas práticas; integradas teórico-práticas; entre outras)?”;  
 
F) “Em números absolutos, indique a carga horária mínima que a UC necessitará de reposição 
presencial”. 
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Detalhamento das respostas dadas: 

Questão E Questão F  Questão E Questão F 
30% 30h  50% 9h 
20% 12h  40% 24h 
70% 68h  10% 8h 
20% 18h  20% 10h 
não 

determinou* 
Não 

determinou 
 40% 24h 

20% 15h  nada a repor nada a repor 
66% 60h  nada a repor nada a repor 
50% 40h  40% 24h 
50% 50h  50% 45h 

nada a repor  nada a repor  40% 10h 
40% 12h  30% 30 
não 

determinou 
não 

determinou 
 não 

determinou 
Não 

determinou 
não 

determinou 
não 

determinou 
 não 

determinou 
Não 

determinou 
 
* Entre os professores que responderam ao questionário, cinco não determinaram a carga 
horária relativa à reposição. 
 
A partir do quadro acima, dividimos a previsão de reposição presencial em escalas: 
 

Carga horária 
necessária à reposição 

Total de disciplinas 

De 0 a 30%  10 
De 40% a 60% 9 
Acima de 60% 2 

 
Diante desse cenário, pensamos em duas possibilidades a serem consideradas em 

discussão futura: 
 
2.1. Uniformizar um calendário para todos, segundo a média da carga horária passível de 
ADEs; 
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2.2. Planejar um calendário que comporte as variantes (dentro dos 30 ou 60 dias previstos), 
calculando entre o mínimo e o máximo necessário de tempo tanto para a carga horária a ser 
ministrada remotamente quanto para a carga horária restante, a ser trabalhada de modo 
presencial, em reposição.  
   
 
3) DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E RECURSOS DAS ADEs: 

Os modos e os meios pelos quais cada professor propõe trabalhar as Atividades 
Domiciliares seguem as possibilidades indicadas nas orientações da PROGRAD, com ênfase 
para*:  
 
3.1. Quanto ao desenvolvimento das atividades domiciliares:  
 
. Indicação de livros e material didático disponíveis em bases e repositórios virtuais (16 
respostas); 
. Aulas em ambiente virtual “ao vivo” (14 respostas); 
. Devolutivas escritas a partir de leitura de textos (7 respostas); 
. Vídeo aulas ou áudios/podcasts preparados pelos docentes (7 respostas); 
. Atividades tutoriais, estudo dirigido, orientações de leitura (5 respostas). 
 
3.2. Quanto ao acompanhamento das atividades domiciliares:  
 
. Entregas de atividades por dispositivos ou redes sociais, como e-mail, Chats, whats app etc... 
(15 respostas); 
. Encontros síncronos, em ambientes digitais, como skype, zoom, Google Meeting etc... (13 
respostas); 
. Agendamento de atividades pelo Moodle institucional ou ferramentas G-Suit (4 respostas). 
 
3.3. Quanto aos recursos para o desenvolvimento das atividades domiciliares: 

. Ferramentas para aula “ao vivo” (meeting, zoom, skype...) (18 respostas); 

. E-mail (13 respostas); 

. Moodle da graduação (6 respostas). 
 
*Uma só disciplina pode associar mais de um dos itens listados. 
 
4) COMO AVALIAR AS ADEs: 
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. Entregas programadas de trabalhos, exercícios, fichamentos, resenhas ou trabalhos parciais 
(16 respostas); 
. Trabalho “final” referente ao conteúdo desenvolvido durante a realização das aulas não-
presenciais (13 respostas). 
 
5) COMO COMPUTAR A FREQUÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS ADEs: 
 
. Realização de seminário ou entrega programada de trabalhos, exercícios, fichamentos ou 
resenhas (16 respostas); 
. Participação síncronas nas atividades via Skype, zoom, Meeting... (12 respostas); 
. Estatística de acesso ao Moodle institucional ou ferramenta G-Suit (5 respostas); 
. Entrega de trabalho “final” (3 respostas). 
 
6) ORGANIZAÇÃO DOS CRONOGRAMAS DOS PLANOS DE ENSINO DAS UCs 
PASSÍVEIS DE ADEs: 
 
. Manutenção do cronograma das aulas presenciais, apenas com adaptação mediante uso de 
recursos digitais e virtuais (12 respostas); 
. Solicitação de exercícios, atividades, resenhas, fichamentos ou trabalhos parciais (11 
respostas); 
. Definição de dia e horário para a realização de atividades síncronas via Skype, zoom, Google 
Meeting... (7 respostas); 
. Solicitação de trabalho final, referente ao conteúdo desenvolvido de forma não-presencial (5 
respostas). 
 
6) COMO COMPENSAR AS ADEs COM OS ALUNOS IMPOSSIBILITADOS DE 
ACOMPANHÁ-LAS: 
 

Entre as sugestões dadas, destacamos: 
 

. Plano de atividades de leitura e fichamentos com valor de compensação das atividades 
realizadas durante o período não-presencial (11 respostas); 
. Cronograma especial, com reposição presencial (9 respostas); 
. Redefinição dos prazos de entrega das atividades solicitadas para depois da retomada das 
aulas presenciais (8 respostas); 
. Cronograma especial, com reposição não-presencial (5 respostas). 
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 Reiteramos nosso compromisso com o acolhimento dos alunos que não puderem 
acompanhar as Atividades Domiciliares, na hipótese da retomada do calendário acadêmico 
sem as aulas presenciais. Como já dissemos, no início, caberá a cada professor organizar um 
planejamento nesse sentido, com os detalhamentos necessários, de acordo com as 
especificidades de sua disciplina.  
 Entendemos, por fim, o esforço de realização das ADEs como um desafio que as 
circunstâncias impõem a toda a comunidade acadêmica, professores, alunos e funcionários. As 
preocupações mais comumente apontadas são as condições domésticas de acesso à internet; 
para alguns, a pouca familiaridade e experiência com os recursos virtuais e o inevitável 
aprofundamento da pandemia com todas as consequências que traz consigo. Sabemos, é certo, 
que há dificuldades. No entanto, acreditamos que não sejam impedimentos absolutos para esse 
desafio.    
 
 
Comissão de Curso 
 
Sandro Kobol Fornazari 
Lúcia Rocha Ferreira 
Jamil Skandar 
Cristiane Nascimento 
Breno Zuppolini 
Andreza Avelois 
Sami Baleeiro 
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VI - LETRAS 

 

Diagnóstico das condições de realização das ADE  

(Atividades Domiciliares Especiais) 

Formulário Google - Pesquisa realizada entre os dias 25 e 28/o4/2020. 

 

DEPARTAMENTO DE LETRAS - EFLCH - UNIFESP 

Resumo das respostas recebidas 

 

Dados gerais - Departamento de Letras 
Número de professores  74 
Número de professores com UCs atribuídas no 1º sem. 2020 70 
Número de respostas recebidas 64 
Número de professores respondentes  57  
Número de UCs oferecidas no 1º semestre de 2020 65 

 

 

BLOCO 1 

DADOS PESSOAIS 

 

BLOCO 2 

DADOS SOBRE UNIDADES CURRICULARES EM CURSO  

 

Questão 2: 

Indique a Unidade Curricular que está ministrando neste semestre (1° sem 2020), com a respectiva carga 
horária (Caso esteja ministrando mais de uma UC, preencher um formulário por UC). 

Respostas: 

Anexo  (0304163)         SEI 23089.107659/2020-11 / pg. 65



                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
               ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                             CÂMARA DE GRADUAÇÃO EFLCH 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – EFLCH – CAMPUS GUARULHOS 

Estrada do Caminho Velho, 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos – SP – 07252-312 
camaragrad_eflch@unifesp.br                                   https://www.unifesp.br/campus/gua/ 

 

Todas as respostas referem-se a UCs com 60 horas de carga horária, com as seguintes exceções: 

 Estágio Supervisionado de Língua Espanhola - 80 horas 
 Estágio Supervisionado em Língua Francesa - 80 horas 
 Estágio Supervisionado de Língua Inglesa - 80 horas 
 Estágio Curricular Supervisionado em Língua Portuguesa e suas Literaturas 2 - 170h 

 

Questão 3: 

 

 

 

BLOCO 3 

DADOS SOBRE AS POSSIBILIDADES DE REALIZAÇÃO DAS ADES  

 

Período: 30 dias: 

 

86%

14%

3) Você considera que essa UC pode ter parte de seu conteúdo 
desenvolvido remotamente?

Sim Não
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Porcentagem indicada / Número de professores respondentes 

 

 

Período: 60 dias: 

1

8

4

18

4

9

7

2 1

5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 100%

1) No período de 30 dias, quanto da carga horária dessa UC poderia ser 
ministrada de forma remota?
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Porcentagem indicada / Número de professores respondentes 

 

Reposição pós-pandemia: 

3

10

1

5

18

7

4
3

2

4

10% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%

3) No período de 60 dias, quanto da carga horária dessa UC poderia ser 
ministrada de forma remota?
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Porcentagem mínima indicada / Número de professores respondentes 

 

 

Plano de Ensino para as atividades remotas 

 

Legendas - Informações complementares: 

A) Indicação de livros e material didático disponíveis em bases e repositórios virtuais. 

5

1

6

9

1

13

5

10

2
3

1

0% 10% 20% 30% 36% 40% 50% 60% 75% 80% 85%

5) Qual a previsão mínima da carga horária que a UC necessitará de 
reposição presencial (aulas práticas; integradas teórico-práticas; entre 

outras)?

6%
63%

49%
73.80%

40%
32.30%

60%
77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

H) OUTROS

G) ATIVIDADES TUTORIAIS, ESTUDO DIRIGIDO

F) AULAS EM AMBIENTE VIRTUAL “AO VIVO” 

E) DEVOLUTIVAS ESCRITAS 

D) LISTAS DE EXERCÍCIOS

C) VÍDEO-AULAS OU ÁUDIOS/PODCASTS 

B) INDICAÇÃO DE VÍDEOS, PODCASTS, NOTÍCIAS 

A) INDICAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO 
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B) Indicação de vídeos, podcasts, notícias e outros materiais disponíveis online. 

C) Videoaulas ou áudios/podcasts preparados pelos docentes. 

D) Lista de exercícios. 

E) Devolutivas escritas a partir de leitura de textos; 

F) Aulas em ambiente virtual “ao vivo” (meeting, zoom, Skype, entre outros); 

G) Atividades tutoriais, estudo dirigido, orientações de leitura; 

H) Outros: 

Discussão em forum (semanal) a partir do conteúdo disponibilizado por textos e por PowerPoints; 
Devolutivas escritas e orais a partir de produções escritas e orais; Vídeos em Libras; Envio de apresentações 
de seminários via correio eletrônico para avaliação; Outros recursos disponíveis no Moodle, tais como fóruns 
de discussão, produções elaboradas pelos discentes de forma colaborativa ou individual etc. 

 

 
H) Outros: 

Gostaria de utilizar o Moodle, mas precisaria de uma formação para isso. 

Dropbox; Google classroom (3 respostas). 

Compartilhamento de arquivos via Google Drive institucional. 

 

Compensação para alunos impossibilitados de fazer as ADE: 

10.70%

47.60%

52.30%

37%

80%

52.30%

F) OUTROS

E) SITES E PORTAIS PARA ACESSO A PODCASTS, VÍDEOS OU 
TEXTOS

D) FERRAMENTAS PARA AULA “AO VIVO” (MEETING, 
ZOOM, SKYPE, ENTRE OUTROS)

C) REDES SOCIAIS

B) EMAIL

A) MOODLE DA GRADUAÇÃO

8) Considerando as limitações impostas pelo contexto da pandemia, quais 
recursos seriam utilizados para o desenvolvimento das atividades remotas?
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E) Outros 

 Cada caso teria de ser avaliado, sem prejuízo ao estudante. 
 Acompanhamento individual e apoio do docente para que o estudante retomasse o conteúdo perdido. 
 Teria de ser definido sabendo da quantidade de estudantes impossibilitados. 
 Nosso universo é muito diversificado e heterogêneo. Tenho consciência de que será necessário ter 

flexibilidade para contemplar as diferentes necessidades que se apresentem.   
 Plantões de dúvidas com o professor, presencialmente ou online. 
 Essas decisões também dependerão de quantos alunos acompanhem de fato as atividades remotas. 

 
 
 

9.20%

43%

50.70%

30.70%

21.50%

E) OUTROS

D) PLANO DE ATIVIDADES DE LEITURA E FICHAMENTOS 
COM VALOR DE COMPENSAÇÃO DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE O PERÍODO NÃO-PRESENCIAL 

C) REDEFINIÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DAS 
ATIVIDADES SOLICITADAS PARA DEPOIS DE RETOMADA AS 

AULAS PRESENCIAIS

B) CRONOGRAMA ESPECIAL, COM REPOSIÇÃO NÃO-
PRESENCIAL DEPOIS DE RETOMADAS AS AULAS 

PRESENCIAIS

A) CRONOGRAMA ESPECIAL, COM REPOSIÇÃO PRESENCIAL 
DEPOIS DE RETOMADAS AS AULAS PRESENCIAIS

9) No caso de estudantes que porventura estejam ou fiquem impossibilitados 
de participar ou cumprir as atividades remotas integralmente ou 

parcialmente, como seria feita a compensação para eles?
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24.8

20.7
34.7

18.2

1.7

10) Como seria feito o acompanhamento das atividades remotas 
(eventuais entregas e devolutivas de trabalhos; exercícios, textos etc.)?

A partir de tarefas agendadas
pelo moodle institucional ou
ferramentas G-Suit

Participação e postagem em
plataformas de fórum virtual
(moodle institucional ou outros)

Entregas de atividades por
dispositivos digitais ou redes
sociais, como email, Chats,
Whatsapp etc.
Encontros síncronos, em
ambientes digitais, como Skype,
zoom, Google Meeting etc.

11.4

35.7

15.0

19.3

15.0
3.6

12) Como seria computada a participação e cumprimento dos alunos 
dessas atividades realizadas remotamente?

Estatística de acesso ao moodle
institucional ou ferramentas G-Suit

Entrega programada de atividades,
trabalhos, exercícios, resenhas ou
fichamentos
Participação assíncrona em fórum ou
lista de discussão

Entrega de trabalho final, referente ao
conteúdo desenvolvido de forma não-
presencial
Participação síncrona em atividades via
skype, zoom, Google meeting etc.

Outro:
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Legendas completas: 
 

 Os parâmetros de conversão entre carga-horária presencial e carga-horária para ADE deviam 
ter sido disponibilizados ao corpo docente. 

 Não há. 
 A incerteza da validação disso como calendário cumprido. 
 Falta de interprete de libras. 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

A instituição precisa garantir a infraestrutura para…

Falta de experiência do docente no uso de…

O estudo do conteúdo ficaria comprometido caso…

A interação e acompanhamento dos estudantes vai…

Precisaremos de mais tempo para atender aos…

Dificuldade de parte dos estudantes de acompanhar…

Disciplinas de acolhimento dos calouros, não…

Disciplinas de formação de professores com…

Falta de interprete de libras

A incerteza da validação disso como calendário…

Não há.

Os parâmetros de conversão entre carga-horária…

15) Quais aspectos considera relevante destacar e que dificultam ou impedem 
que essa UC tenha parte de seu conteúdo teórico ministrado remotamente?
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 Disciplinas de formação de professores com exercícios de discussão, análise, seminários e 
apresentações em grupo. 

 Disciplinas de acolhimento dos calouros, não poderiam ser ministradas em regime não-
presencial em razão de suas naturezas. 

 Dificuldade de parte dos estudantes de acompanhar remotamente as atividades, de entender 
as explicações dadas em videoaulas ou estudos dirigidos. 

 Precisaremos de mais tempo para atender aos alunos, corrigir tarefas, etc. 
 A interação e acompanhamento dos estudantes vai ser significativamente alterada. 
 O estudo do conteúdo ficaria comprometido caso não possa ser feito nas aulas presenciais. 
 Falta de experiência do docente no uso de instrumentos virtuais. 
 A instituição precisa garantir a infraestrutura para estudantes que necessitem: pacote de 

dados e tablet ou computador. 
 

 

 

 

 

 

BLOCO 3 

 

Questão 1: Indique aspectos que considera importante destacar sobre a adoção ou não de atividades 
domiciliares de maneira remota e que não foram aqui indicados. 

 

Para categorizar as respostas dadas a esta questão, foi preciso reunir tudo o que foi dito pelos docentes, pois a 
questão é aberta, tentar encontrar categorias de agrupamento das respostas. O gráfico a seguir expressa uma 
possibilidade de categorização das respostas:  
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Questão 2: Você tem experiência com o uso de recursos digitais? 

 

15%

11%

37%

20%

17%

Sem observações

O trabalho docente e as
tecnologias

Os alunos e a tecnologia -
possibilidades e limites

A natureza da UC e a questão
da aprendizagem

Equivalências Presencial -
Remoto e a questão do
tempo
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Questão 3: Sente-se preparado(a) ou confortável para utilizar diferentes ferramentas digitais para o ensino, 
caso seja necessário ministrar a sua UC em condições não presenciais (durante o período de pandemia)? 

 

 

sim
28%

não
15%

parcialmente
57%

sim

não

parcialmente

sim
20%

não
22%

parcialmente
58%

sim

não

parcialmente
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Questão 4: Considera suas condições concretas (equipamentos, qualidade de acesso, espaço físico em seu 
domicílio) adequadas para ministrar sua UC remotamente (durante o período de pandemia)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS TRAZIDOS PELO QUESTIONÁRIO 

 

1. Representatividade das informações levantadas em relação ao Departamento de Letras, visto 
que o formulário foi respondido por 77% dos professores do Departamento (57/74) e por 80% 
dos professores do Departamento com UCs atribuídas neste semestre (56/70).  

sim
46%

não
8%

parcialmente
46% sim

não

parcialmente
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2. Disposição de uma maioria expressiva dos professores para a realização de atividades 

remotas:  86% são a favor, mesmo estando conscientes das dificuldades que serão relatadas 
mais adiante; 

 

3. Heterogeneidade das respostas quanto à porcentagem da carga horária que poderia ser 
ministrada de forma remota: 
 Período de 30 dias: variação de 5% a 100%, com uma maioria de professores (66%) 

indicando a possível realização de 10% a 30% carga horária total; 
 Período de 60 dias: variação de 10% a 100%, com uma maioria de professores (63%) 

indicando a possível realização de 10% a 50% carga horária total. 
Esse cálculo pode resultar: 

o da variedade das UCs - dentre elas, algumas são essencialmente práticas, como os 
Estágios curriculares supervisionados; 

o da falta de experiência dos professores em realizar tal cálculo. Contrariamente às 
UCs optativas emergenciais, cujo plano de ensino foi totalmente concebido de forma 
online - trata-se agora de fazer uma transposição inédita de uma parte de conteúdo 
presencial para a modalidade à distância. Tal hipótese é corroborada por algumas 
respostas: Ex: “É difícil avaliar tal correspondência para adequada organização das ADEs 
durante o período da pandemia.” 

Caso as ADEs venham a ser adotadas, parece-nos importante: 
o Orientar os professores quanto ao cálculo para a definição da carga horária a ser 

ministrada online, visto que 20h presenciais não correspondem a 20h a distância; 
o Respeitar as particularidades expressas pelos professores em relação a suas UCs: a 

heterogeneidade de respostas nos faz vislumbrar a necessidade de uma flexibilização 
nos parâmetros que definiriam a adoção das ADE por cada UC, por cada professor, por 
cada curso. 
 

4. Principais dificuldades e preocupações evocadas pelos professores: 
 A falta ou a precariedade de acesso dos alunos à Internet/ A necessidade de a instituição 

garantir a infraestrutura para estudantes que necessitem: pacote de dados e tablet ou 
computador. Ex: “As ADEs representam uma possibilidade de continuidade ao semestre, desde 
que observadas as condições de viabilidade de respostas dos estudantes às Atividades 
propostas.”; “É importante garantir o acesso dos estudantes à Internet para acompanhamento 
das aulas on-line e para a realização das produções solicitadas”; 

 A natureza eminentemente prática de uma determinada UC ou do próprio processo de 
aprendizagem em Ciências Humanas. Ex: “Embora se possa aceitar a solução como 
emergencial, há de se destacar que nada substitui a dimensão presencial e eminentemente 
coletiva da produção de conhecimento e do processo de aprendizado.” 
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 A questão da equivalência entre horas-aula presenciais e a distância. Ex: “[Dificuldade 
em...] Distinguir o tempo da atividade remota sincrônica e assincrônica para computar as 
horas de curso”.  Foi levantada também a questão da posterior validação dessas ADEs; 

 Necessidade de formação docente acerca das ferramentas digitais e das estratégias 
pedagógicas para o trabalho remoto. Ex: 58% dos professores se sentem “parcialmente” 
confortáveis para utilizar as ferramentas digitais na realização das ADEs. Mas parece haver 
também uma vontade de buscar essa formação. Ex: “Gostaria de utilizar o Moodle, mas 
precisaria de uma formação para isso”. 
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DIRETORIA ACADÊMICA - ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS -
EFLCH - GUARULHOS

Ofício nº 145/2020/DIRETORIA ACADÊMICA - ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E
CIÊNCIAS HUMANAS - EFLCH - GUARULHOS

São Paulo, 07 de maio de 2020.
À Presidência da Câmara de Graduação
Prof.ª Dr.ª Vera Lúcia Gomes Jardim 
Prof. Dr. Uirá Felippe Garcia
 

 

Assunto: Envio do Relatório dos Cursos EFLCH - ADEs para apresentação e
submissão à Congregação
 
  

Prezados Professores 
A Direção Acadêmica informa que o conjunto de relatórios dos cursos da

EFLCH, campus Guarulhos, apensado a esse processo (0304163), que trata sobre
atividades domiciliares especiais (ADEs) em relação às especificidades de cada
curso, foi aprovado na reunião da Congregação ocorrida, hoje, dia 07 de maio de
2020.

Cumpre ressaltar que a Congregação aprovou o documento levando em
consideração seu caráter diagnóstico e não deliberativo. 

Atenciosamente,
 
 

Profa. Dra. Magali Aparecida Silvestre
Diretora Acadêmica da EFLCH - campus Guarulhos

 
  

 
 

Documento assinado eletronicamente por Magali Aparecida Silvestre,
Diretor(a) Acadêmico(a), em 07/05/2020, às 16:02, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo
endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
verificador 0305023 e o código CRC E5979258.

Estrada do Caminho Velho, 333 - Bairro Jardim Nova Cidade - São Paulo - SP CEP
07252-312 - http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23089.107659/2020-11 SEI nº 0305023
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