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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSO DE PSICOLOGIA
 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

ORIENTAÇÕES PARA PLANEJAMENTO E TRABALHO DOCENTE

CURSO DE PSICOLOGIA/FE-UFG1

O 1º semestre letivo de 2020 será retomado em 31/08/2020, conforme Resolução 
CONSUNI 35/2020, nos moldes do ensino remoto, ou seja, 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 e a efetivação 
do semestre letivo. Com base nessa resolução e em outros documentos elaborados e 
aprovados pela UFG2, o NDE do Curso de Psicologia sintetizou esse documento com 
orientações norteadoras para o planejamento e trabalho docente ao longo desse semestre 
acadêmico (1º. Semestre de 2020). Considerou-se também na elaboração deste as 
discussões dos professores nas reuniões de áreas do curso, de períodos, de estágios e da 
carta aberta elaborada pelos alunos do Curso de Psicologia. Os pontos discutidos serão 
apresentados a seguir:
 Todos os componentes curriculares obrigatórios do semestre letivo 2020/1 do 

curso de Psicologia serão retomados na data prevista no Calendário Acadêmico 
(31/08/2020).

 Os horários das disciplinas serão mantidos, conforme definição prevista no curso, 
para diminuir os impactos causados com as “mudanças”.

 A carga horária das disciplinas ofertadas remotamente será a mesma prevista no 
PPC dos cursos. Porém, nos documentos “Instrução Normativa 01/2020 – 
CONSUNI” e “Diretrizes Didático-Pedagógicas” recomendam-se um equilíbrio 
da carga horária de atividades síncronas e assíncronas. 

 As atividades assíncronas poderão ser compostas com tempo para estudo e leitura, 
para a realização das atividades pelos estudantes, para a postagem das tarefas, 
para a participação em chats, fóruns, vídeos e vídeos-chamada, os quais devem ser 
somados, de modo que representem a carga horária total da disciplina. Poderemos 
ver como fazer isso no exemplo de Plano de Ensino constante no documento 
“Diretrizes didático-pedagógicas para a organização do ensino remoto na UFG” 
no item 16 “Das Diretrizes Gerais” (e-book).

1 O documento: “Orientações para Planejamento e Trabalho Docente do Curso de Pedagogia/FE-
UFG” elaborado pelo NDE de Pedagogia auxiliou e referendou a discussão e elaboração do documento 
aqui apresentado.

2 Ao final do documento são apresentados os links dos documentos aprovados pela UFG 
para o ensino remoto emergencial.
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 A orientação do NDE é que tenhamos a presença dos dois formatos para garantir 
uma maior e melhor participação dos(as) estudantes, sendo que as atividades 
síncronas devem ter duração aproximadamente de 1h30min.

 Após um mês do início das atividades remotas, os(as) professores(as) do período 
voltarão a se reunir para realizar uma avaliação do fluxo das aulas e fazer os 
ajustes necessários. 

 No dia 31 de agosto estaremos retomando o primeiro semestre letivo de 2020. As 
duas semanas de março já trabalhadas serão consideradas no cômputo da carga 
horária total das disciplinas.

 As disciplinas de estágio e as disciplinas com atividades práticas terão seus planos 
de curso reestruturados para a modalidade remota, podendo apresentar no novo 
plano possibilidades de suprir a parte prática com o retorno das aulas presenciais, 
caso ocorra ainda no semestre de 2020/1. 

 As disciplinas de “Laboratório de Atividades Integradas” (LAI) deverão ter seus 
planos readequados para atender ao previsto no Projeto Político Pedagógico do 
curso:“...questões da atualidade e suas implicações no campo da Psicologia como 
profissão e como ciência...”; “Os Laboratórios de Atividades Integradas são 
desenvolvidos de forma mais prática, tem a função dos Estágios Básicos. O aluno 
entrará em contato, de forma remota, com o Campo da Psicologia em aspectos 
considerados essenciais para uma formação profissional consistente.” (2013, 
p.21).

 Os planos dessas disciplinas deverão ser enviados à PROGRAD, de acordo com a 
Portaria MEC 544 "§ 3º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou 
às práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição de 
que trata o caput deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a substituição 
daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE."

 Conforme discutido em reunião com professores de estágio e supervisores de 
campo, juntamente com a coordenação do curso, coordenação de estágio do curso 
e presidente do NDE, nenhum estágio irá retomar na modalidade presencial 
(mesmo aqueles autorizados pela Portaria 544/MEC, por serem da área da Saúde).

 Os(As) professores(as) de estágio irão adequar suas disciplinas para que possa 
acontecer no modelo remoto, seguindo para isso as normas e especificidades de 
cada campo de atuação, os documentos do Conselho Federal de Psicologia e da 
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia os quais norteiam essas atividades.

 As disciplinas que tenha matriculado algum(a) estudante com deficiência, devem 
seguir 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(A) docente deve procurar adequar suas estratégias pedagógicas e os recursos 
didáticos e bibliográficos utilizados na disciplina para garantir a acessibilidade 
dos(das) estudantes com deficiência. O/A professor (a) pode fazer o contato direto 
com seus estudantes e, quando for preciso, solicitar ajuda à coordenação de curso/ 
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ao NDE de Psicologia e ao SINACE-UFG (acessibilidade@ufg.br ou pelo 
telefone: 3521-1700)

 Todos(as) os(as) professores(as) devem disponibilizar as atividades de suas 
disciplinas no SIGAA. O Plano de Ensino atualizado para o ensino remoto e o seu 
respectivo cronograma devem ser cadastrados no SIGAA e enviados para o e-mail 
da secretaria de graduação.

 Cada docente ficará responsável em apresentar o plano de ensino remoto aos(às) 
estudantes, constando os horários de atividades síncronas e assíncronas, as 
metodologias utilizadas e os critérios de avaliação.

 De acordo com o documento “Diretrizes didático-pedagógicas para a organização 
do ensino remoto na UFG para os estudantes em situação de vulnerabilidade”, é 
importante que o docente identifique no grupo de estudantes se há discentes que 
não estejam em condições de acompanhar o trabalho remoto, por falta de acesso 
às tecnologias (internet ou equipamentos). Caso tenha algum(a) aluno(a) nessa 
condição deverá ser encaminhado o nome à coordenação de assuntos estudantis da 
FE: Profª. Lívia (livia.gomes@ufg.br) ou Profª. Cinthia (cinthiaaleticia@ufg.br).

 O registro de frequência dos estudantes também equivale à sua participação nos 
diferentes momentos (síncronos e assíncronos) e atividades planejadas, bem como 
ao cumprimento das tarefas no prazo estipulado no planejamento do(a) 
professor(a). Para a aprovação dos(das) estudantes nas disciplinas a exigência é de 
75% de frequência. O (A) professor(a) deve ter essa orientação clara em seu plano 
a ser disponibilizado a todos os(as) estudantes e avaliar a melhor maneira de fazer 
esse registro.

 O (A) professor (a) deve deixar claro em seu plano de curso a plataforma ou as 
plataformas que serão usadas em sua disciplina.

 Os momentos síncronos devem ocorrer sempre no dia e horário estabelecidos para 
a disciplina. 

 Caso se decida por gravar a aula realizada em momento síncrono, é importante 
que seja observada a questão do direito de uso da imagem do(da) estudante e 
do(da) professor(a). 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.  Sobre a gravação das aulas a Profª. Gisele Toassa nos traz algumas 
reflexões em um pequeno texto ao final desse documento. Estas reflexões podem 
nos auxiliar no nosso posicionamento referente a esse assunto complexo.

 A avaliação dos(das) estudantes(dos) deve ser realizada de forma processual, 
atendendo ao estabelecido pelo RGCG (a nota final será resultado de, no mínimo, 
duas avaliações). No ensino remoto é possível utilizar diferentes atividades, tais 
como: fórum de discussão, tarefa, questionário, produção de textos, produção de 
podcasts, estudo dirigido, etc, para este fim. É fundamental que o plano de 
disciplina do professor apresente quais serão as estratégias utilizadas para a 
avaliação dos estudantes. Não se deve propor apenas momentos síncronos para a 
avaliação, considerando os imprevistos técnicos.

mailto:cinthiaaleticia@ufg.br
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 A participação dos alunos em eventos on-line realizados no período de suspensão 
do calendário poderá contabilizar para as atividades complementares e a 
flexibilização no aproveitamento da carga horária (sem limite de contagem para o 
semestre corrente) para esse fim.

**********************************************************************

Documentos da UFG relacionados ao Ensino Remoto Emergencial (ERE)

 Calendário Acadêmico
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2
020_0035.pdf

 Resolução do CONSUNI relativa ao franqueamento do RGCG:
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2
020_0033.pdf

 Instrução Normativa
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2
020_0034.pdf

 Diretrizes didático-pedagógicas para a organização do ensino remoto na UFG
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/ensino-remoto-ufg/index.html

 Resolução CEPEC com as alterações no RGCG:
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_201
7_1557R.pdf

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2020_0035.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2020_0035.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2020_0033.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2020_0033.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2020_0034.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2020_0034.pdf
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/ensino-remoto-ufg/index.html
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2017_1557R.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2017_1557R.pdf
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 Sobre a possibilidade de gravar aulas

Esse texto foi elaborado pela Profª. Gisele Toassa, com o objetivo de auxiliar a 

nossa discussão e tomada de decisão sobre essa questão complexa que é a gravação de 

atividades acadêmicas, em especial, as aulas.

Conforme Bordas (2020),

qualquer gravação, publicação ou divulgação de aulas pressupõe a  

concordância dos envolvidos. No caso específico da transmissão e 

gravação de aulas e outras atividades de ensino remoto, não há 

necessidade de que essa concordância seja formalizada 

individualmente e por escrito, desde que fique claro que a pessoa 

foi alertada da gravação, da finalidade a que se propõe e da 

alternativa de se opor a exposição de sua imagem. Nesse último 

caso, havendo oposição, qualquer divulgação deverá ser 

previamente editada de maneira a que imagem desautorizada não 

apareça na transmissão (p. 4).

O/a estudante que não desejar ser gravado pelo (a) professor (a) poderá desligar 

câmera e microfone no decorrer da gravação, pois o direito de imagem é um dos direitos 

da personalidade, não se aplicando apenas à “imagem visual”, conforme destaca Santos 

e Jacobs (2020).Segundo Bordas (2020), se o (a) docente tiver a intenção de gravar as 

aulas, é recomendável a inclusão no plano de ensino da observação de que atividades 

síncronas e assíncronas poderão ser gravadas pelo (a) docente para uso na respectiva 

disciplina e/ou divulgação na internet, sendo facultado, entretanto, aos (às) estudantes o 

direito de não serem gravados. Convém, ainda, lembrar verbalmente aos (às) estudantes 

desse direito antes de gravar. Como o (a) docente é considerado autor(a) da aula, os 

direitos de imagem se convertem em autorais. Esses direitos se dividem em morais (que 

são inalienáveis: o direito de um autor de ser reconhecido por sua autoria) e os 

patrimoniais (que podem ser transferidos, inclusive aos empregadores) (BORDAS, 

2020). 

Nesse sentido, Bordas (2020) assinala, ainda, que segundo o Art. 46, IV da Lei 

9610/98, não incidem direitos autorais sobre: “IV - o apanhado de lições em 

estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, 

integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou”. A ideia de 
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“apanhado” é ampla, e, para Bordas, isso contempla a gravação ou fotografia de trechos 

da aula para anotação do conteúdo, visando à posterior utilização própria pelo aluno em 

seus estudos. Assim, se o (a) docente preferir não ter sua aula “apanhada” por meio de 

gravações, é recomendável inserir isso em seu plano de ensino.

É expressamente vedada a divulgação de gravações sem a autorização do 

professor e dos demais envolvidos, valendo ressaltar que tal prática constitui crime 

passível de sanção civil, penal e/ou administrativa a divulgação, por quaisquer meios 

(inclusive nas redes sociais ou de forma privada no WhatsApp), de imagens de terceiros 

sem expressa autorização.

Para Bordas (2020), a questão da propriedade do empregador sobre as aulas é 

controversa, compreendendo-se que a instituição de ensino detém os direitos 

patrimoniais das aulas de forma limitada ao semestre e com a finalidade para a qual 

foram produzidas, embora a gravação dependa, em parte, da vontade do professor. 

Bordas (2020) considera como abusivo que a instituiçãode ensino compartilhe na 

internet as aulas sem a devida autorização do autor.

Nós, professores do Colegiado do Curso de Graduação em Psicologia, 

consideramos ser essencial refletir com os (as) discentes sobre a importância do 

respeito à voz e imagem do/a professor/a e colegas, bem como sobre as relações de 

confiança que permeiam o ato pedagógico, particularmente em um contexto novo, de 

insegurança para docentes e discentes, no qual precisamos tanto de espaços de escuta e 

acolhimento quanto de apreender conteúdos acadêmicos. Compreendemos que esses 

aspectos afetivos influenciam a aprendizagem e o desenvolvimento, podendo a 

gravação das aulas inibir a expressão dos envolvidos, seja por meio de chat ou 

microfone. Embora, como expusemos acima, a ideia de “apanhado” crie uma brecha 

legal para as gravações, há quem interprete que o (a) estudante não poderá gravar as 

aulas se isso estiver claramente explicitado pelo (a) docente. Mesmo se o (a) docente 

autorizar, consideramos ser um ato de respeito para com o grupo que o estudante 

informe caso esteja realizando esse tipo de gravação em meio remoto, informação 

desnecessária no ensino presencial, no qual, em geral, é possível constatar que os/as 

colegas estão gravando.

Com relação à inclusão, julgamos pertinente pensar em um plano de ensino 

voltado para os/as aluno/as com deficiência, sendo providas pela UFG as TDIC’s 

necessárias para tanto. Consideramos a gravação de aulas como apenas um dos meios 

pedagógicos necessários no contexto da inclusão, e que, em qualquer caso, a gravação 

fica a critério do docente.


