
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

ORIENTAÇÕES PARA PLANEJAMENTO E TRABALHO DOCENTE

 CURSO DE PEDAGOGIA/FE-UFG

O 1º semestre letivo de 2020 será retomado em 31/08/2020, conforme Resolução 
CONSUNI nº 34/2020, nos moldes do ensino remoto: uma proposta de ensino 
emergencial para realização de atividades acadêmicas por meio da utilização de 
diferentes recursos tecnológicos a fim de garantir o distanciamento social. Com base 
nessa decisão e nos documentos já elaborados pela UFG (Resolução -CEPEC nº 
1557R e Orientações Didático-Pedagógicas para a organização do ensino remoto 
na UFG -  PROGRAD), o NDE do Curso de Pedagogia sintetizou o que considera 
serem as orientações mais importantes para o planejamento e o trabalho docente ao 
longo deste semestre.

DE ORDEM LEGAL/BUROCRÁTICA

Todas as turmas de todas as disciplinas da Pedagogia devem ser retomadas na data prevista no 
Calendário Acadêmico. 

O NDE também apoia a retomada das disciplinas de Estágio, conforme indicação da área de 
Didática e Estágio, em diálogo com os campos de estágio e seguindo orientações específicas da 
PROGRAD. 

Os dias e horários das disciplinas devem ser mantidos, conforme definidos para o início do 
primeiro semestre de 2020, a fim de diminuirmos os impactos causados com as “mudanças”. 
Esses dias e horários já definidos deverão ser referência para as atividades síncronas e 
assíncronas, mas as atividades síncronas devem acontecer no dia e horário definidos para a 
disciplina. 



Quando houver duas ou mais turmas ofertadas de um mesmo componente curricular, com 
horários idênticos, estas poderão ser reunidas mediante acordo entre os docentes das turmas 
envolvidas.

No dia 31, estaremos retomando o semestre, então, as aulas já dadas devem ser consideradas no 
cômputo da carga horária total da disciplina. 

Os professores devem cadastrar o Plano de Ensino e respectivo cronograma, bem como as 
principais informações de suas disciplinas no SIGAA. As atividades previstas pela disciplina 
devem ser disponibilizadas em, pelo menos, uma das plataformas institucionais. 
Os Planos de Ensino das disciplinas que contenham a Prática como Componente Curricular 
(PCC) deverão especificar a CH destinada a esse componente, bem como as atividades que serão 
desenvolvidas conforme estabelecido pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia.

A carga horária das disciplinas ofertadas remotamente será a mesma prevista no PPC dos 
cursos. Porém, a orientação é de que o docente a distribua em diferentes atividades (síncronas e 
assíncronas). O tempo necessário para estudo e leitura, para realização de atividade pelos 
estudantes, para postagem de tarefas, para participação em chats, fóruns e vídeo-chamadas deve 
ser somado de modo que represente a carga horária total da disciplina. 

O registro de frequência dos estudantes deverá seguir o art. 87 do RGCG, que estabelece a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada componente 
curricular, e deverá ser computada por meio de participação nas atividades previstas nos Planos 
de Ensino do componente curricular. 
Todas as atividades realizadas no decorrer do semestre deverão ser consideradas para o cômputo 
da carga horária da disciplina e da frequência do estudante

DE ORDEM DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

As atividades das disciplinas poderão ser propostas de forma síncrona (contato simultâneo, no 
mesmo instante e mesmo ambiente) ou assíncrona (não simultâneo – não precisa estar 
“conectado” ao mesmo tempo). A orientação do NDE é que tenhamos a presença dos dois 
formatos para garantir uma maior e melhor participação dos estudantes, sendo que as atividades 
síncronas devem ter duração de 1 hora a 2 horas no máximo.

As plataformas institucionais disponibilizadas pela UFG são: Rede RNP, Moodle Ipê, SIGAA e 
G-Suite. Mas outras também poderão ser usadas pelos docentes.

De acordo com o documento “Orientações didático-pedagógicas para a organização do ensino 
remoto na UFG para os estudantes em situação de vulnerabilidade”, é muito importante que o 
docente identifique no grupo de estudantes do componente curricular se há discentes que não 



estejam em condições de acompanhar o trabalho remoto por falta de acesso e dificuldade com as 
tecnologias (internet ou equipamentos) e encaminhe o nome do(a) aluno(a) à coordenação de 
assuntos estudantis da FE: Profa. Lívia (livia.gomes@ufg.br) ou Profa. Cinthia ( 
cinthiaaleticia@ufg.br).
 O professor que identificar estudante que fará uso exclusivo do celular para acompanhamento 
das atividades deverá consultar as diretrizes sobre inclusão e vulnerabilidade que constam nas 
Orientações didático-pedagógicas elaboradas pela PROGRAD.

Caso se decida por gravar a aula realizada em momento síncrono, é importante que seja 
observada a questão do direito de uso de imagem do estudante. É recomendável, neste caso, a 
elaboração de um documento específico no qual os estudantes autorizam as gravações e o uso de 
suas imagens (a Coordenação de Curso poderá disponibilizar um modelo). Se houver 
posicionamento contrário à gravação é aconselhável que o docente utilize outro recurso.

A avaliação dos estudantes deve se dar como um processo contínuo e atender ao estabelecido 
pelo RGCG. A nota final será resultado de, no mínimo, duas avaliações que podem ser provas, 
trabalhos, seminários, relatórios ou outras formas de produção acadêmica escrita, oral, prática ou 
audiovisual.
No ensino remoto é possível utilizar diferentes atividades, tais como: fórum de discussão, tarefa, 
questionário, lição, produção de textos, produção de podcasts, estudo dirigido etc. Para avaliação 
da disciplina, deverão ser consideradas o conjunto de atividades síncronas e assíncronas 
previstas. É fundamental que o professor apresente no plano de ensino as estratégias que serão 
utilizadas para avaliação dos estudantes.
Os professores devem garantir aos estudantes com deficiência a oferta de tempo extra para 
realização e entrega das atividades acadêmicas, principalmente as de realização simultânea e on-
line.
É importante que tanto o material didático quanto o bibliográfico sejam gratuitos e, 
preferencialmente, disponíveis de maneira off-line (textos, artigos, livros etc.). Bibliotecas 
virtuais, plataformas e outros repositórios de acesso livre podem ser indicados.
Os modos de acesso e cuidados quanto ao uso e à reprodução desses materiais, à luz das 
orientações relativas aos direitos autorais e à propriedade intelectual, devem ser observados.

Nas turmas que tenham algum estudante com deficiência devem ser seguidas as Diretrizes 
didático-pedagógicas para a organização do ensino remoto na UFG e as orientações do 
documento “Ensino remoto para estudantes com deficiência: orientações gerais de 
acessibilidade”. Nesse documento, o “Núcleo de Acessibilidade da UFG apresenta orientações 
para propiciar melhores condições às/aos estudantes com deficiência, no desenvolvimento de 
atividades remotas”. 
O docente deve procurar adequar suas estratégias pedagógicas e os recursos didáticos e 
bibliográficos utilizados na disciplina para garantir a acessibilidade dos estudantes com 
deficiência. O professor pode fazer o contato direto com seus estudantes e, quando for preciso, 
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solicitar ajuda à coordenação de curso/NDE e ao SINACE-UFG (acessibilidade@ufg.br ou pelo 
telefone: 3521-1700).

É importante que sejam realizadas reuniões de áreas e por períodos para avaliação do trabalho 
desenvolvido pelas disciplinas, para compartilhar experiências, dificuldades, comentários... etc. 
A periodicidade dessas reuniões deve ser decidida pelos grupos de professores das áreas e 
períodos. 

Ao final do primeiro mês de aula a Coordenação do Curso, em conjunto com o NDE, deverá 
realizar uma avaliação do processo de ensino remoto desenvolvido nesse período, levantando 
dificuldades, possibilidades e apresentando novas orientações. 


