Dinâmica do Evento
Caros congressistas do ESUD/CIESUD 2020
Considerando o formato proposto para realização do evento, a programação será
inteiramente digital e dedicada ao tema Docência Online: Cenários e Desafios
da Educação em Rede, cujo objetivo é discutir a docência online, em especial
neste período de isolamento social.
Para este evento, foram pensados vários momentos com dinâmicas de atividades
síncronas e assíncronas, nas quais os congressistas navegam por lives,
webinários, oficinas e apresentações, percorrendo-as com ferramentas distintas
como YouTube, videochamada pelo Zoom e plataforma Moodle, conforme
delineado a seguir.
Lives
As lives decorrem com transmissões ao vivo e também com alguns vídeos
gravados, em horários determinados pela programação do evento (disponível no
site do ESUD2020), composta pela abertura oficial, palestras com pesquisadores
e especialistas de expressão nacional e internacional e a cerimônia de
encerramento do evento.
A abertura e a cerimônia de encerramento serão transmitidas pelo canal da
Unirede no YouTube, mas a maior parte das atividades serão acessadas pela
plataforma Moodle Eventos da UFG, com links específicos para cada uma:
●

Programação Geral

●

Comunicações

●

Oficinas

Este acesso ao ambiente virtual ocorre por meio do login e senha encaminhados
via e-mail, com um arquivo tutorial em anexo, disponível também no item
“tutoriais” do ambiente.
Webinários
A sala de Webinários contém atividades síncronas e assíncronas, divididas em
transmissões ao vivo e vídeos gravados pelos palestrantes, disponibilizados na
plataforma Moodle Eventos da UFG.
O acesso à sala de Webinários é restrito aos inscritos no evento. Para acessar, o
participante deve inserir o login e senha enviados para seu e-mail particular pela
organização do evento.

Comunicações
A sala de Comunicações reúne os trabalhos aprovados dos autores inscritos no
evento, disponibilizados na plataforma Moodle Eventos da UFG. Para este
momento, além do participante ter acesso aos trabalhos disponibilizados, podem
inserir seus comentários em cada trabalho exposto.
Ao acessar a sala de Comunicações, o participante deve inserir o login e senha
enviados para seu e-mail particular pela organização do evento.
Oficinas
São atividades propostas e desenvolvidas por profissionais da Educação,
planejadas para uma sessão síncrona, com a intermediação de um interlocutor
entre apresentador e participantes, realizada por meio da ferramenta de
videochamada Zoom, disponibilizada pelo evento no ambiente virtual Moodle
Eventos da UFG.
Ao acessar a sala de Oficinas, o participante deve inserir o login e senha que
recebeu em seu e-mail particular.

As atividades serão ministradas utilizando a plataforma de videochamada Zoom.
Para que não tenha problemas com o áudio ou atrasos na exibição da imagem, o
congressista deve instalar essa ferramenta em seu dispositivo. Para esse
procedimento, encaminhamos um e-mail com um tutorial em anexo.
As inscrições das oficinas podem ser realizadas durante o evento. Para se
inscrever, acesse o ambiente virtual e, em qualquer uma das salas, clique no
item “Inscrições para o Evento” e escolha a oficina desejada. Para participar em
mais de uma oficina, basta realizar o mesmo procedimento novamente.

Planejamos uma semana intensa de atividades. Esperamos que aproveitem ao
máximo e, caso tenham alguma questão para a organização do evento, podem
continuar conversando conosco por um de nossos contatos de e-mail, telefone ou
whatsapp ou pela sala "Programação Geral”, no item “Contato”>“Dúvidas Técnicas
(Moodle)”.
Um bom evento a todos!
Saudações cordiais,
Comissão Organizadora ESUD/CIESUD 2020

