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Relatório resumido de atividades da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) durante a 

pandemia do COVID-19 – Primeiro semestre 2020 

 

• Início das atividades remotas de acordo com as portarias ministeriais pertinentes no dia 

23.03.2020. Para alinhamento e padronização do processo pedagógico on-line foram 

realizadas reuniões frequentes com os Coordenadores de Cursos e Núcleo de Educação 

à Distância (NEaD) 

 

• Implementação da plataforma Google for Education institucional em parceria com o 

NEaD, empresa Colaborativa - parceira da Google e TI ao final de março. 

 

• Apoio à Capacitação docente para realização de atividades remotas em parceria com o 

NEaD, Empresa Colaborativa e EAD meses março a junho. Os docentes além das 

capacitações receberam apoio direto via Whatsapp e plantões de dúvidas. 

 

• Adequação e implementação do protocolo para o uso seguro dos laboratórios de 

informática por discentes sem acesso a tecnologias de informação. A medida permitiu 

que alunos em situações de vulnerabilidade social pudessem acompanhar as atividades 

e, assim, garantir o processo de ensino-aprendizagem e evitar a evasão escolar. A 

biblioteca, secretaria acadêmica e TI colaboraram muito no processo. 

 

• Apoio para elaboração e aplicação de formulários de acompanhamento/avaliação das 

atividades remotas para docentes e discentes, com o envolvimento do NEaD, 

relacionadas a três indicadores cognitivos: engajamento, motivação e desempenho 

acadêmico. 

 

• Indicação de critérios e avaliação para contratação de plataforma remota de biblioteca 

virtual: “Minha Biblioteca” em parceria com a biblioteca da instituição. 

 

• Organização e apoio do treinamento do uso correto de EPIs para estágios curriculares - 6 

e 7 de maio alunos de Medicina e Fisioterapia (último ano). A proposta contou com a 

colaboração do Curso de Enfermagem 

 

• Elaboração de Normas para Implementação de Ações Remotas em parceria com o NEaD 

visando promover a equidade nas ações educativas, considerando as necessidades, 
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ansiedades, e as possíveis fragilidades de cada aluno em seu contexto, ajustando, na 

medida do possível, a oferta e os meios de disponibilização dos recursos educacionais e 

a promoção das atividades avaliativas e não avaliativas neste período emergencial 

 

• Elaboração de Políticas de Educação a Distância em parceria com o NEaD que servirão 

não apenas para o momento da pandemia, como também, para ´projetos futuros. 

 

• Elaboração de modelo padronizado de Plano de Ação para todos os cursos/ registro 

complementar aos diários de classe em parceria com o NEaD. 

 

• Levantamento e solicitação das EPIs necessárias para retomada das atividades práticas 

dos últimos anos do Curso de Medicina e, posteriormente, para os demais cursos.  

 

• Participação na Comissão para elaboração de protocolos de retorno às atividades 

práticas essenciais no Campus em setembro.  

 

• Criação de grupo de trabalho para sistematizar e promover melhorias do TOTVS RM 

Educacional, junto com consultoria Projetisolutions, secretaria acadêmica e  TI. O projeto 

já orçado foi submetido à Diretoria Administrativa e Financeira. 

 

• Elaboração da Proposta de Avaliação Diagnóstica e de Auto Avaliação que serão 

aplicados aos discentes de todos os cursos, no período de 10 a 16 de agosto. Os 

instrumentos foram elaborados pelo NEaD e discutidos com a PROGRAD e Vice Reitoria 

de forma a padronizar o procedimento. 

 

• Elaboração do modelo de Apêndice dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) em 

cumprimento às portarias ministeriais. A máscara em fase final de elaboração será 

disponibilizada aos Coordenadores de Cursos para preenchimento na primeira quinzena 

de agosto. 

 

Pró Reitoria de Graduação  

Centro Universitário Saúde ABC 
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