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CRONOGRAMA ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO DOCENTE DOS
CURSOS NOVOS DE GRADUAÇÕES UAB - 2021.2

Prezados (as) professores (as) formadores (as):

Leiam este documento com atenção.

Abaixo seguem as orientações sobre o planejamento, produção,

desenvolvimento e execução das disciplinas que serão ofertadas em 2021. 2

nos seguintes  cursos de graduação UAB:

1. Física: ead.fisica@ufgd.edu.br
2. Ciências Biológicas: ead.cbiologica@ufgd.edu.br
3. Educação Física: ead.edufisica@ufgd.edu.br
4. Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos: ead.rhumanos@ufgd.edu.br
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Considerando que: é de inteira responsabilidade do professor (a) formador
(a):

a) Planejar e executar as aulas nos AVAs;

b) Cadastrar Plano de Ensino, lançar e publicar notas, encerrar a disciplina

no SIgecad UFGD e enviar os documentos comprobatórios de encerramento de

disciplina seguindo os prazo estabelecidos para as coordenações de curso de

graduação, conforme instruções e solicitações.

b) Comunicar conteúdos com os discentes e tutores e acompanhar as

atividades discentes conforme o cronograma do curso;

(c) Atualizar as aulas e atividades do AVA-Moodle quando necessário e

(d) Cumprir e fazer cumprir os prazos estabelecidos com a EaD/UFGD, dentre

outras atribuições.

(e) Ministrar aulas onlines ou presenciais nos polos;

(f) Corrigir atividades avaliativas das aulas e também o conjunto de

avaliações finais. Observação: Questões do tipo objetivas terão correção

automática pelo Moodle.

e) Orientar e conduzir os Tutores que porventura atuarem no curso quanto ao

andamento e ações a serem realizadas na disciplina;
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Considerando que as disciplinas serão semestrais, cada disciplina será
composta por 4 aulas, cada aula deverá conter os seguintes elementos:

a) 01 vídeo aula conceitual da disciplina gravado pelo(a) professor(a)

formador(a) (videoaula conceitual de conteúdo teórico da disciplina);

b) 01 Vídeo de apresentação do(a) professor(a) e Vídeo de apresentação do

Plano de Ensino da disciplina. Observação: Poderá ser feito um vídeo único

com as duas ações, caso o docente prefira.

c) O Material teórico e/ou de aula prática da disciplina no formato digital (este

material que poderá ser livros ou capítulos de livros da Minha Biblioteca* da

UFGD <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>, material retirado da

base da EduCapes <https://educapes.capes.gov.br>, artigos de periódicos

Capes ou outro material público e de domínio livre);

d) Cada Aula precisa ter obrigatoriamente uma Atividade Avaliativa online
(AO) do tipo mista: com questões avaliativas subjetivas e objetivas, de forma

a preparar os estudantes para o ENADE. Questões quando retiradas da
internet prontas deverão ser devidamente referenciadas.

e) 1 Hiperlink (com conteúdos complementares: textos, vídeos complementares

conteúdos extras para enriquecer a disciplina);

f) Fórum de Aprofundamento do conteúdo e avisos: este fórum já vem

configurado pela diagramação (TI da EaD UFGD) em cada Aula, o

professor(a) formador(a) deverá atualizar a data ( período de duração) e

inserir os assuntos para aprofundamento do conteúdo, bem como avisos

quando necessários.

*Acesso ao Minha Biblioteca da UFGD: os professores que não pertencem ao

quadro de docentes efetivos da UFGD deverão solicitar acesso a base Minha

Biblioteca à Equipe Multidisciplinar, ou na ausência dessa equipe deverá solicitar

aos Coordenadores do Curso em que atua, para que seja feito a articulação para

obtenção do acesso junto a Equipe de TI.

E-mail: ead.equipemult@ufgd.edu.br



Universidade Federal da Grande Dourados
Faculdade de Educação a Distância

Sistema Universidade Aberta do Brasil

Ao final das disciplinas haverá como atividade avaliativa prova final (AF), prova

substitutiva (PS) e Exame Final, que deverá ser elaborada e corrigida pelo

professor(a) formador(a);

A média das notas será composta da seguinte forma:

N1 = MAO* (A1+A2+A3+A4)/4

N2= AF (AVALIAÇÃO FINAL)

Avaliação Substitutiva ( Substitui só a AF, não substitui as AOs)

*Média das Avaliações On-line

OBSERVAÇÃO: A FÓRMULA DE VALIDAÇÃO NO SIGECAD É:

(0,50 * N1) + (0,50 * N2)

O docente deverá seguir rigorosamente o cronograma de planejamento e execução

das disciplinas para o semestre 2021/2 detalhados abaixo:

CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DOCENTE:

1) Enviar até o dia 20/07/2021 para o e-mail da Equipe multidisciplinar

(ead.equipemult@ufgd.edu.br), com cópia para a coordenação do curso em que o docente

atua,  os seguinte tópicos da Aula 1 e 2:

1) conteúdo teórico das aulas;

2) Videoaulas conceituais gravadas pelo (a) professor (a);

3) Hiperlink

4) Atividades avaliativas das aulas 1 e 2 com gabaritos quando se aplicar;

2) Enviar até o dia 30/08/2021 os mesmos elementos das aulas 3 e 4:

1) conteúdo teórico das aulas;

2) Videoaulas conceituais gravadas pelo (a) professor (a);

3) Hiperlink

4) Atividades avaliativas das aulas 3 e 4 com gabaritos quando se aplicar;
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3) Enviar, no prazo máximo de de 25/09/2021 as seguintes atividades avaliativas:

1) Prova final da disciplina com gabaritos quando se aplicar;

2) Prova substitutiva fina com gabaritos quando se aplicar;;

3) Exame com gabaritos quando se aplicar;

Atenção: É de responsabilidade de cada professor (a) formador (a) checar a

disciplina no AVA/Moodle antes do início das aulas, bem como cada aula, é dever do

professor (a) formador (a) entrar na sala AVA Moodle para validar se a diagramação

da disciplina está de acordo com os materiais e itens enviados e solicitar a TI ajuste

ou suporte para ajuste quando necessário pelo e-mail: . Os títulos das aulas, textos

e datas de aulas e fóruns devem ser colocados pelo docente responsável pela

disciplina.

Todas as questões avaliativas, de preferência, devem ser elaboradas no formato

ENADE. Poderá ser enviado um número maior de questões objetivas que o mínimo

preconizado para cada aula, desta forma será gerado um banco de questões, sendo

assim possível programar no Moodle diferentes formatos de provas aos alunos.

Resumo do planejamento das disciplinas 2021. 2:
Aula 1 e 2 : Enviar material até 20/07/2021
Aula 3 e 4: Enviar material até 30/08/2021
Avaliações (Prova; Sub; Exame)  enviar material até: 25/09/2021
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS DISCIPLINAS  JUNTO AOS DISCENTES

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 NOVEMBRO Dezembro

Início:
02/08/2021

Início:
25/08/2021

Início:
18/09/2021

Início:
12/10/2021

Provas SUB:
03 e

04/12/2021
EXAME
FINAL:

10 e
11/12/2021

Fim:
24/08/2021

Fim:
17/09/2021

Fim:
11/10/2021

Fim:

04/11/2021

23 dias
contínuos

24 dias
contínuos

24 dias
contínuos

24 dias
contínuos

06 e 07 de
agosto*- Aulas
presenciais/on-l
ine Graduações
UAB - Turmas
2021
Sexta à noite e
sábado no
período
matutino e
vespertino.

*Realização
obrigatória.

03 e 04 de
setembro*-
Aulas
presenciais/on-
line
Graduações
UAB - Turmas
2021: Sexta à
noite e sábado
no período
matutino e
vespertino.

*Realização
obrigatória.

08 e 09 de
outubro* - Aulas
presenciais/on-line
Graduações UAB -
Turma 2021: Sexta
à noite e sábado no
período matutino e
vespertino

*A realização
desse encontro é
facultativa
cabendo aos
Coordenadores de
Curso decidir.

------------ 05 e 06 de
novembro* -
Aulas
presenciais/on-lin
e Graduações
UAB - Turma
2021: Sexta à
noite e sábado no
período matutino
e vespertino.

*Realização
obrigatória.

12 e 13 de
novembro* -
Avaliações finais
presencial/on-line
Graduações UAB
- Turma 2021.

*Realização
obrigatória.

* O professor(a) formador(a) deverá se atentar à correção das atividades de cada aula, sempre que
conter atividades abertas. Antes da prova final a nota (média das atividades on-line) deverá
obrigatoriamente ser lançada no Sigecad e publicada para que os estudantes possam visualizar sua
situação acadêmica, essa ação deve ser feita com pelo menos uma semana de antecedência.

* O estudante deverá ter realizado pelo menos 03 atividades das aulas on-line da disciplina para ter
direito a lançamento de nota da prova final (AF). Essa conferência e validação deve ser conferida pelo
Professor Formador em parceria com tutores do curso.
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As provas finais também deverão ter suas notas lançadas no Sigecad e publicadas antes do Exame Final:
Professores é importante que avisem os estudantes quando da publicação das notas no Sigecad e que
também avisem os estudantes que  necessitam fazer a avaliação substitutiva  e exame final.

* As Coordenações de Curso de Graduação UAB disponibilizarão a organização dos horários de cada
disciplina de seu curso com até uma semana de antecedência.
* É facultado ao professor formador realizar outras lives da disciplina além dos encontros
presenciais/online obrigatórios previstos no cronograma acima.

* As aulas on-line deverão utilizar as salas RNP de cada Curso ou Google Meet via gmail do professor.

* Para gravar as aulas on-line  com a  finalidade de postar no AVA depois, o professor poderá utilizar o
software livre OBS estúdio. Caso tenha dúvidas solicitar apoio da Coordenação de Tutoria  para esta
ação.

Quais as formas de comunicação oficial com os estudantes?
- Fórum de cada Aula por meio da publicação de avisos, orientações e

comunicados gerais;

- Recurso de Mensageria do AVA: é possível enviar uma mensagem para

todos os estudantes, para um grupo selecionado ou para um único estudante.

- Pelo Sigecad  via e-mail  para a turma;

É facultado ao professor a criação de grupos de whatsapp de sua disciplina, caso

seja de seu interesse.
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