
1. Norteadores para condução do Fórum Docente – Centro de Educação Física e            
Esporte: 

  
a.     Dificuldades de ordem formativa 

Após os minicursos oferecidos no evento, quais as dificuldades e desafios referentes à 
implementação de aulas na perspectiva não presencial utilizando recursos 
tecnológicos e não tecnológicos ainda podem ser observados considerando as 
peculiaridades da área? 

- Aquisição de materiais de suporte (microfone); 
- Organização do espaço em casa (mais tranquilo, luminosidade, barulho); 
- Familiaridade com o uso das tecnologias (mesmo após os minicursos); 
- Toda a comunidade ter e-mail (@uel), professores e alunos para facilitar as 

questões de acesso às ferramentas que a UEL dispõe; 
- O uso de várias ferramentas por diferentes professores será algo complexo de 

ser assimilado por parte dos alunos; 
- Muitas disciplinas da Educação Física possuem atividade prática e de 

laboratório; 
- A atividade remota aumenta a demanda de trabalho docente e discente 

exponencialmente, em virtude da demanda de aprendizado tecnológico e 
adaptação de conteúdo para a aprendizagem; 

- Qualidade de internet dos docentes pode prejudicar o modelo de aulas 
síncronas. A UEL dará condições para a melhoria? 

- Há muitas ferramentas que podem ser utilizadas para o trabalho remoto, o que 
pode sobrecarregar os discentes, pois eles terão que aprender a trabalhar com 
todas utilizadas por seus professores; 

- Como nos organizarmos tendo em vista a real condição de nossos alunos? 
- Receberemos estas informações a respeito da condição dos alunos com 

antecedência, antes de iniciarmos a retomada do calendário? Seria possível 
termos isso disponibilizado junto aos colegiados para conhecermos a real 
condição de cada turma? 

- Cuidado com a sobrecarga de atividades pedagógicas e trabalhos; 
- Como ficam os direitos dos estudantes e dos docentes no ensino remoto? 

Qual regulação teremos? 
- Além de alguns alunos não terem condições de acesso ao trabalho remoto, 

há também alguns alunos que não querem ter sua formação neste formato. 
O direito destes alunos será ignorado? Qual a implicação legal deste 
aspecto? Estes alunos apenas terão a opção de trancar suas matrículas e 
esperar a normalização da situação? 

- Além da situação dos alunos, há vários docentes que não se sentem aptos 
para o trabalho remoto ou não entendem que esta é a melhor estratégia de 
ensino neste momento excepcional. Qual o direito deste docente do ponto de 
vista legal? Ele simplesmente deve se adaptar ao trabalho remoto? 

- Organização dos horários e tempo de aula (intervenção de cada disciplina; 



- Como fazer para escolher uma única ferramenta? Alguns professores 
dominam ferramentas mais tecnológicas, outros professores uma mais 
básica (ex: google meeting); 

- Talvez para atividades síncronas pudéssemos fechar em uma ou duas 
ferramentas, o que facilitaria o trabalho; 

- A forma de trabalho remoto dificulta o processo 'correto' de avaliação 
individual. Tenho relato de discentes e outros docentes de que os alunos 
fazem uso do proveito de avaliações assíncronas para compartilhar 
informações sobre as avaliações (por exemplo, por meio de grupos de 
whatsapp); 

- Como proceder quando há dois professores no mesmo ambiente ou filhos 
utilizando a internet ao mesmo tempo, bem como professores com mesmo 
horário de aula em turmas diferentes? 

- Todo processo avaliativo precisa ser repensado, com base nas novas 
estratégias de ensino; 

- O trabalho remoto demandará de muita experimentação por parte de cada 
docente até que algum modelo se adeque mais à cada disciplina, docente, 
turma, etc; 

- O trabalho remoto compromete uma das características mais evidentes dos 
cursos de EDF, que é a interação social/humana. Diferente de alguns cursos 
mais tecnológicos, na EDF somos professores e trabalhamos diretamente 
com a intervenção atendendo as pessoas; 

- Reorganização do Programa de Atividade Acadêmica; 
- Como será feito o controle de frequência dos alunos?  
- O cumprimento das tarefas atribuídas é uma forma aceita para computar a 

frequência? 
- No retorno de aulas presenciais, caso os alunos apresentem as atividades 

aos alunos, será permitido a atribuição de frequência? 
- Considerando as naturezas de atividades síncronas e assíncronas, é 

necessário controlar presença? A entrega de atividades e trabalhos não 
poderiam cumprir este papel? 

- Para as disciplinas com atividades de TICs (20% das atividades), as aulas 
virtuais poderão chegar até 40%? 

- O professor pode lançar todas as aulas e atividades de uma única vez na 
plataforma que adotar? Exemplo: 20 aulas (40% da disciplina); 

- Caso o aluno realize todas as aulas/atividades referentes ao ano letivo de 
uma disciplina em uma semana, isso será aceito? E caso retorne as aulas 
presenciais e houver um aluno que fez a disciplina toda e outro não, como 
seria o encaminhamento adotado pelo professor? 

- Será respeitado o limite de carga horária semanal de aulas para o aluno (4 
aulas x 5 dias da semana? Qual é a orientação? 

- Estudar a viabilidade de integração do Google Classroom com o sistema de 
registro da PROGRAD. 

- Cancelamento do calendário acadêmico (eu estava organizando um email no 
momento da fala do Antônio e somente lembro do cancelamento). 
 



- Há possibilidade de fazer a avaliação presencial (quando 
permitido o retorno presencial) das atividades desenvolvidas em 
ambiente virtual? 

-  
b. Embasamento do desafio 

Considerando as dificuldades os desafios identificados, quais são as bases que 
descrevem o desafio? De forma simples, “Porque é assim”?  

- medo/receio do desconhecido; 
- não estávamos preparados para uso das ferramentas tecnológicas e do 

ensino remoto em cursos que são essencialmente presenciais; 
- Quais serão os encaminhamentos metodológicos? Como contar o tempo de 

aula? Conteúdos? avaliação? Quais ferramentas? Qual o tempo necessário 
para a aprendizagem? As dificuldades dos alunos e docentes não se limitam 
as questões técnicas. Quem dará suporte?  

- Somando o quantitativo de turmas e alunos à diversidade de plataformas e 
ferramentas utilizadas pelos professores, penso que será muito complexo o 
andamento das ações remotas após o seu início, especialmente no que diz 
respeito ao processo de avaliação e acompanhamento dos alunos. Lembrando 
também dos prazos para preenchimento das pautas no sistema, que pode afetar 
um processo mais flexível de avaliação. 

- Será que essa retomada não está muito afobada?  
 

 
c. Perspectivas de mudança 

Como os desafios descritos podem ser superados? Pode-se mudar? Como mudar? 
- auxílio da ATI aos alunos e docentes que ainda não tenham email 

institucional (@uel); 
- grupo de apoio docente no CENTRO para suporte aos docentes; quem vai 

fazer isso? 
- oficinas de capacitação aos docentes no CENTRO; 
- repensar a forma de trabalho com os discentes nessas horas "teóricas" 

disponíveis no curso (reestruturação do plano especial de atividades); como 
fazer isso? 

- Existem outras universidades que estão mais preparadas e podem nos 
ajudar? 

-  
 

 
d. Validação da nova proposta 

Como podemos entre os docentes, departamentos implementar e validar nossa 
proposta? 
- feedback constante através de reuniões com departamentos, colegiados e direção 
do Centro 



-Criar/fortalecer canais de comunicação do Centro com os alunos. Inclusive com a 
divulgação dos resultados de levantamentos sobre as demandas dos alunos, fóruns 
virtuais permanentes, chats, etc. Quem vai organizar isso? 
- Necessidade de organizar atividades pedagógicas integradas entre as disciplinas, 
inclusive contemplando avaliações conjuntas numas mesma atividade entre 
diferentes disciplinas 
 

  

  

2. Construção de documento 
Registrar demandas apresentadas pelos diferentes docentes do Centro. 

- O virtuel não foi suficiente para me qualificar para elaborar aulas virtuais.            
Espero sanar isto com o curso da Catiana. 

- Há necessidade de treinamentos mais específicos para a utilização de          
algumas ferramentas 

-  
-  
-  
-  
-  

 


