ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIFOR EM
2020.2
A partir de 17 de agosto de 2020, os cursos de graduação obedecem um plano que inclui, de
acordo com as características de cada curso e disciplina, atividades presenciais e virtuais,
obedecendo normas rigorosas de biossegurança e as determinações das autoridades
governamentais. Em termos gerais, a Universidade terá três tipos de situação nas disciplinas:
1) Atividades 100% presenciais: Algumas turmas teóricas dos cursos de graduação terão
atividades 100% no campus, sempre com limitação do número de alunos em cada
ambiente de ensino-aprendizagem, e conforme a disponibilidade de vagas nas
disciplinas. Mesmo essas disciplinas terão conteúdos no novo ambiente virtual de
aprendizagem para permitir revisão, reforço, exercícios de aplicação ou até mesmo
avaliações de aprendizagem. Na primeira semana de aula, a professor/a apresentará o
plano de ensino da disciplina, o cronograma de atividades e das avaliações. Consulte
sua coordenação para mais informações sobre quais disciplinas-turmas oferecem
atividades 100% presenciais.
2) Atividades híbridas: Uma grande parte de nossas disciplinas em todos os centros
desenvolverá atividades em um ambiente misto, com atividades online, no novo
ambiente de aprendizagem virtual, mas também com atividades presenciais de acordo
com o limite de alunos nos ambientes de aprendizagem. As atividades permitirão que
alunos participem de modo seguro e controlado, e durante todo o semestre o
ambiente virtual trará os recursos para aulas síncronas (alunos e professores
simultaneamente no ambiente virtual, no horário da aula) e materiais para permitir
revisão, reforço, exercícios de aplicação ou até mesmo avaliações de aprendizagem. Na
primeira semana de aula, a professor/a apresentará o plano de ensino da disciplina, o
cronograma de atividades e das avaliações. Consulte sua coordenação para mais
informações sobre quais disciplinas-turmas oferecem atividades híbridas.
3) Atividades de prática e estágio: De forma geral, as atividades práticas ocorrerão de
modo presencial, em ambientes com controle de ocupação máxima, conforme as
normas de biossegurança. As práticas (laboratórios e cenários práticos) poderão
ocorrer de forma alternada para permitir que todos os alunos tenham a oportunidade
de desenvolver as atividades e praticar de modo seguro. Os estágios obrigatórios e
não-obrigatórios que ocorrem no campus seguem esta mesma premissa. Os estágios
que ocorrem fora do campus dependem das determinações e características de cada
campo de prática, e os cursos estão programando todas as condições para assegurar as
melhores condições de prática. Consulte sua coordenação para mais informações sobre
as características dos campos de estágio e a sua programação, conforme o curso e a
atividade de práticas em laboratórios e núcleos da Unifor.
Em cada Centro de Ciências e em cada curso, existem especificidades. Você terá condições de
conhecer as características específicas de cada disciplina e de sua programação, especialmente
na primeira semana de aula, em agosto. Abaixo, seguem algumas dessas características, centro
a centro:

Centro de Ciências Jurídicas – Curso de Direito





Implantação de ambiente de suporte virtual para todas as disciplinas regulares de cada
semestre;
Oferta de turmas com atividade predominantemente presencial, com ambiente
controlado, seguindo as orientações e protocolos das autoridades sanitárias, para
algumas turmas de disciplinas regulares de cada semestre;
Oferta de turmas com atividade predominantemente virtual, com aulas síncronas, para
as disciplinas regulares de cada semestre.

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão:







Turmas remotas com aulas síncronas.
Turmas Híbridas - aulas síncronas e/ou assíncronas pelo novo Ambiente virtual de
aprendizagem, com encontros presenciais programados, de acordo com a
especificidade das disciplinas, desde o início do semestre.
Turmas limitadas com vagas ofertadas em formato 100% presencial.
Suporte assíncrono com curadoria de conteúdos para cada turma/disciplina
Laboratórios abertos mediante agendamento, com ênfase em práticas; ou sistema
rotacional por grupos/disciplinas.

Centro de Ciências Tecnológicas:





Disciplinas com turmas tanto no formato 100% presencial quanto no formato híbrido
(parte virtual e parte presencial).
As turmas 100% presenciais terão ambiente controlado seguindo os protocolos de
biossegurança, bem como serão disponibilizados conteúdos virtualizados visando
promover a extensão da sala para o novo ambiente virtual de aprendizagem AVA.
As turmas híbridas terão atividades virtuais síncronas (professor e turma online no
mesmo horário de aula) e assíncronas (materiais e vídeos disponíveis no novo AVA),
além de atividades presenciais escalonadas de acordo com as especificidades de cada
disciplina e conforme os requisitos de biossegurança.

Centro de Ciências da Saúde:








Turmas Híbridas – módulos/disciplinas com aulas remotas síncronas e assíncronas, com
uso da plataforma Moodle (novo ambiente virtual) associadas a aulas presenciais
planejadas, de acordo com o protocolo de Biosegurança da Universidade.
Turmas Presenciais – oferta de módulo/disciplinas em cada semestre do curso, com
número limitado de vagas, 100% presencial. Predomínio destas turmas no turno
manhã.
Turmas Práticas – desenvolvidas em nossos laboratórios específicos e locais externos
conveniados, adotando temáticas essenciais no sistema de rodízio de alunos, a fim de
respeitar a capacidade do espaço físico.
Turmas de Estágio – desenvolvidas com maior carga horária presencial, no Campus e
no locais externos conveniados, em paralelo a aulas remotas síncronas e assíncronas,
utilizando o novo ambiente virtual da Universidade.

