
Relatório de Ações do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 2020 / 2021 

 

I. Coordenadora 

Profa. Dra. Lucia Machado de Andrade 

 

II. Integrantes 

1. Profa. Dra. Fabíola Isabel Suano de Souza (Curso de Medicina) 

2. Profa. Dra. Lucia Machado de Andrade (Curso de Farmácia) – Coordenadora NEaD 

3. Profa. Ms. Maria Lucila Ujvari de Teves (Curso de Farmácia) 

4. Prof. Ms. Raphael Prado Ruiz (Curso de Radiologia) 

5. Vagner Barbosa Libarino (Curso de Farmácia – aluno) 

6. Prof. Ms. Wanderlei Andrade (Curso de Farmácia) 

 

III. Objetivos 

1. Propor, planejar e implantar projetos de Educação a Distância envolvendo a 

comunidade acadêmica do Centro Universitário FMABC, bem como definir os 

respectivos objetivos, estratégias, metodologias, utilização e aproveitamento de 

recursos e definir planos de trabalho das correspondentes ações educacionais. 

2. Elaborar relatórios parciais dos resultados das ações educacionais a distância que 

constituirão parâmetros para avaliações formativas ao próprio Núcleo, com a finalidade 

de ajustar e aprimorar o trabalho. 

3. Fornecer os resultados dos relatórios parciais das ações educacionais e das 

correspondentes avaliações formativas à Câmara de Graduação do Centro Universitário 

FMABC e seus integrantes. 

4. Receber, dos responsáveis, incluindo Coordenadores de Cursos, relatórios dos 

resultados obtidos com a implementação dos projetos de educação a distância na 

comunidade acadêmica. 

5. Apoiar a Instituição na escolha e implementação de plataformas e ferramentas digitais 

adequadas à realização de atividades educacionais síncronas e assíncronas, permitindo 

assim dar continuidade ao oferecimento de Educação Online durante o período de 

pandemia e isolamento social com aulas ocorrendo em modo remoto. 

6. Apoiar a comunidade acadêmica quanto ao uso das plataformas e ferramentas 

digitais associadas às Boas Práticas Educacionais, oferecendo capacitações em 

formato de oficinas, plantões de dúvidas, cursos de curta e de longa duração e 

atendimento via telefone, videoconferências e redes sociais a Docentes, Discentes e 

demais membros do Centro Universitário FMABC. 

 

 



IV. Cronograma de Reuniões 

Data Pauta 

18/05/2019 1. Apresentação do NEaD 
2. Apresentações dos membros do NEaD 
3. Prioridades de trabalho 
4. Avanços 
5. Próximos passos 

31/05/2019 1. Acolhimento: reapresentação NEaD / novos integrantes 
2. Atualizações: avanços e conquistas 
3. Apresentação da Proposta Pedagógica e do Percurso Educacional 
dos trabalhos de EaD 
4. Desafios e próximos passos 

02/08/2019 1. Atualizações / avanços 
2. Apresentação do AVA do NEaD 
3. Desafios e próximos passos 

13/09/2019 1. Atualizações / avanços 
2. Apresentação do Movie Maker para edição de vídeos 
3. Apresentação do Socrative para elaboração de provas 

18/09/2019 1. Atualizações 
2. Estruturação das disciplinas em EaD para 2020/1 

22/11/2019 1. Estruturação das Unidades de Estudos Autônomos, com objetivos 
de aprendizagem, conteúdos e Recursos Educacionais 

07/02/2020 1. Resultados EaD 2019 
2. Atualizações / avanços 
3. Disciplinas em EaD 2020/1 
4. Calendário EaD 2020/1 
5. Preceitos dos trabalhos EaD 

15/06/2020 1. Trabalhos do NEaD nas ações remotas da FMABC 
2. Encerramento do semestre letivo – forças a favor e pontos de 
atenção 
3. Ações do NEaD para o segundo semestre de 2020 

21/11/2020 1. Finalização dos trabalhos do segundo semestre com as disciplinas 
em EaD 
2. Atualizações – ações do NEaD em 2020 
3. Perspectiva de trabalho para o primeiro semestre de 2021 

18/01/2021 1. Calendário das disciplinas oferecidas em EaD 
2. Inclusão do Chat no Percurso Educacional 
3. Avaliação das listas de exercícios (critérios) 
4. Plano de trabalho 
5. Presença no Acolhimento 

24/04/2021 1. Aprovação do novo Percurso Educacional para 2021/2 
2. Andamento das disciplinas em EaD: forças a favor e pontos de 
atenção 

Junho/2021 (a ocorrer em data eleita pelos integrantes) 

Agosto/2021 (a ocorrer em data eleita pelos integrantes) 

Outubro/2021 (a ocorrer em data eleita pelos integrantes) 

Dezembro/2021 (a ocorrer em data eleita pelos integrantes) 

 

 

 

 



V. Síntese das Atividades Desenvolvidas em 2020 / 2021 

 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

 

O Centro Universitário FMABC, tendo em vista a situação de isolamento social e das 

sucessivas quarentenas impostas, decidiu dar continuidade às suas ações educativas 

referentes aos Cursos de Graduação na modalidade remota. 

Para tanto, a Instituição 

• elegeu e adotou a plataforma virtual Google for Education, escolhida em função de 

sua robustez e completude em termos de aplicativos e ferramentas educacionais; 

• implementou o Plano de Capacitações Docentes para Ações Remotas contando 

com as ações coordenadas do Núcleo de Educação a Distância (cuja Coordenadora é 

certificada como Google Educator Level 1, Google Educator Level 2 e Google Certified 

Trainer) e da empresa Colaborativa (Partner oficial da Google for Education, cujo 

Coordenador Pedagógico é certificado como Google Certified Innovator). 

 

Durante os meses de março a junho de 2020, fizeram parte do Plano de Capacitações 

Docentes para Ações Remotas: 

 

1. Curso Prático Google, com carga horária de 45 horas: oferecido pela Empresa 

Colaborativa, estruturado em sala de aula do Google Classroom (código de acesso pela 

conta institucional: sfvfrnt) com canal de atendimento individual e personalizado (Seção 

Fale Conosco) e oferecido em 5 módulos: 

- Recebendo minha conta Gmail institucional 

- Criando e interagindo no Google Sala de Aula 

- Preparando aulas remotas 

- Convidando meus alunos para uma aula ao vivo 

- Melhorando a comunicação com os alunos 

As inscrições para o Curso foram realizadas pelo preenchimento do formulário que pode 

ser acessado pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1dsb35o2HIOYWU41numxoSGU0O6cmQpLKzhnEI6I

b2S4/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dsb35o2HIOYWU41numxoSGU0O6cmQpLKzhnEI6Ib2S4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1dsb35o2HIOYWU41numxoSGU0O6cmQpLKzhnEI6Ib2S4/edit?usp=sharing


Capa da sala de aula do Curso Prático Google: 

 

 

 

2. WhatsApp Pedagógico, oferecido em parceria Empresa Colaborativa e Núcleo de 

Educação a Distância: canal de esclarecimento imediato de dúvidas e compartilhamento 

de experiências. 

O ingresso no grupo foi feito individualmente, mediante acesso do docente pelo link 

http://gg.gg/whatsgoogleunifmabc ou pelo código de barras 

 

 

 

 

 

3. Plantões de Atendimento por videoconferência, em horários determinados, com os 

seguintes links de acesso: 

• 23/04, das 14 h às 15 h: https://meet.google.com/zpo-gsuy-rob 

• 24/04, das 14 h às 15 h: https://meet.google.com/sib-nwfr 

• 06/05, das 9 h às 10 h e das 14 h às 15 h: http://meet.google.com/unb-psbb-phn 

• 13/05, das 9 h às 10 h e das 14 h às 15 h: https://meet.google.com/unb-psbb-phn 

• 20/05, das 9 h às 10 h e das 14 h às 15 h: https://meet.google.com/unb-psbb-phn 

• 27/05, das 9 h às 10 h e das 14 h às 15 h: https://meet.google.com/unb-psbb-phn 
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4. Lives ofertadas pela Empresa Colaborativa, por transmissão pelos Canais Youtube 

e Facebook: 

• 28/04, das 16 h às 17 h: Realidade aumentada e realidade virtual na educação: 

possibilidades e potencialidades: https://bit.ly/livecolabyt2804 

• 05/05, das 16 h às 17 h: Experiências Imersivas de Aprendizagem: 

https://bit.ly/livecolabyt0505 

• 12/05, das 16 h às 17 h: Funcionalidades do Google que você não sabia: 

https://bit.ly/livecolabyt1205 

• 26/05, das 16 h às 17 h: Registre e compreenda o mundo à sua volta: 

https://bit.ly/livecolabyt2605 

• 09/06, das 16 h às 17 h: Decorar nunca, aprender sempre: https://bit.ly/livecolabyt0906 

 

 

4. Encontros Temáticos oferecidos pela Empresa Colaborativa: 

• 20/05, das 14 h às 15 h 30 min e 23/05, das 10 h às 11 h 30 min: Criando avaliações 

com o Google Formulários: inscrições pelo link http://gg.gg/inscricoesfmabc 

Acesso pelo link https://meet.google.com/trg-oqde-tbu 

• 30/05, das 10 h às 11 h 30 min e 03/06, das 14 h às 15 h 30 min: Utilizando o Classroom 

como seu ambiente virtual de aprendizagem: inscrições pelo link 

http://gg.gg/inscricoesfmabc2 

Acesso pelo link https://meet.google.com/zmy-senb-ncu 

• 06/06, das 10 h às 11 h 30 min e 10/06, das 14 h às 15 h 30 min: Criando e 

compartilhando videoaulas: inscrições pelo link http://gg.gg/inscricoesfmabc3 

Acesso pelo link https://meet.google.com/tnx-yjng-esg 

 

5. E-mail Pedagógico: atendimento pelo Núcleo de Educação a Distância para 

esclarecimento de dúvidas: ead@fmabc.br e ead@fmabc.net 

 

 

6. Tutoriais Temáticos: conjunto de tutoriais explicativos, em vídeo, produzidos e 

disponibilizados pelo Núcleo de Educação a Distância: 

• Criação de videoaulas usando o Power Point: 

https://drive.google.com/open?id=17EAi1RqycUHvuaSIDgYI6y13r9AwHget 

• Uso do Hangouts: 

https://drive.google.com/open?id=1HCQXfM202MPc-fBhpD2rpwHNMTj9OfKE 
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• Inserção de arquivo no Drive e criação de link compartilhável: 

https://drive.google.com/open?id=165I10JprD9ZMNQSl6rThoidmRu2hapHt 

• Fixação de atalho de conta de gmail na área de trabalho do computador: 

https://drive.google.com/file/d/1wGEdqF4Yb_1X5eIdGD03gUH9JUyjDg98/view?usp=d

rivesdk 

• Criação de capas para salas de aula do Classroom e para formulários do Google 

Forms:  

http://gg.gg/capa_no_canva 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

  

1. Atendimento via e-mail: ead@fmabc.net 

 

2. Curso “Avaliação em Ações Remotas: Ferramentas e Boas Práticas Educacionais”: 

início em 03/08/2020. 37 professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. WhatsApp “Apoio Pedagógico FMABC”: início em 05/08/2020. 95 participantes. 
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https://chat.whatsapp.com/EUSN2K2dH91BR5Mr5FlmqQ 

 

4. Plantões de Dúvidas online ao vivo, pelo Google Meet: 

- 05/08: criação de avaliação diagnóstica e disponibilização pelo Google Forms e Google 

Classroom. 10 professores. Link da gravação: 

https://drive.google.com/file/d/19tsKlE0z7C90X4yTacqYCuozAHkfheAC/view?usp=sha

ring 

 

- 13/08: tema livre, com ênfase nas ferramentas Google Attendance e Loom como 

extensões do Google Chrome. 4 professores. Link da gravação: 

https://drive.google.com/file/d/1e7LCYTHfTQ-

1INCDk2II0Xo4XR8Uua_j/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Encontros Temáticos online ao vivo, pelo Google Meet: 

- 29/08: gravação e edição de videoaulas pelo Loom. 29 professores. Com certificado 

de participação. Link da gravação: 

https://drive.google.com/file/d/176Bj7jVfNZRDQXf8NMQg3_bDopmxRfPK/view?usp=s

haring 
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6. Criação e disponibilização de tutoriais de apoio para uso de ferramentas: 

- Criando e Compartilhando pelo Google Drive. 

Link de acesso: 

https://drive.google.com/file/d/1VcAn_eSraJSXMGg5SjQH0OVIpcUo8dQx/view?usp=s

haring 

 

- Orientação para Gravação de Aula pelo Loom. 

Link de acesso: https://drive.google.com/file/d/1nPUm2g-

TaBRm0K6arM9nFSMe0ukJ8JTk/view?usp=sharing 

 

 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 

1. Atendimento via e-mail: ead@fmabc.net 

 

2. Curso “Avaliação em Ações Remotas: Ferramentas e Boas Práticas Educacionais”: 

início em 03/08/2020. Ainda disponível. 
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3. WhatsApp “Apoio Pedagógico FMABC”: início em 05/08/2020. Em atividade. 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/EUSN2K2dH91BR5Mr5FlmqQ 

 

 

 

 

 

 

4. Capacitações na II Semana Pedagógica: 

 

FRENTE 1 – Aumentando a interatividade com os alunos em aulas remotas 

1. O Lado B da Gamificação na Educação, com Quizizz. 

Terça-feira, 26/01/2021, das 14 h às 16 h. 

Presentes: 56. 

Link de Acesso: https://meet.google.com/zcc-fwio-pbb?hs=122&authuser=1 

 

2. Trabalho em Grupo com Breakout Rooms do Google Meet / Peer Instruction 

(Instrução por Pares) com Google Jamboard. 

Quarta-feira, 27/01/2021, das 14 h às 16 h. 

Presentes: 44. 

Link de Acesso: https://meet.google.com/zcc-fwio-pbb?hs=122&authuser=1 

 

FRENTE 2 – Produção de Recursos Educacionais para EaD 

3. Produção de Infográficos com Canva / Produção de Videoaulas com Power 

Point. 

Quinta-feira, 28/01/2021, das 14 h às 16 h. 

Presentes: 50. 

Link de Acesso: https://meet.google.com/zcc-fwio-pbb?hs=122&authuser=1 
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4. Criação de Instrumentos de Avaliação e de Autoavaliação / Criação de Mapas 

(Mental e Conceitual) com CMap Tools. 

Sexta-feira, 29/01/2021, das 14 h às 16 h. 

Presentes: 72. 

Link de Acesso: https://meet.google.com/zcc-fwio-pbb?hs=122&authuser=1 

 

 

 

 

5. Workshop “Criação de Formulário com Emissão Automática de Certificado” – sexta-

feira, 12 de fevereiro, das 14 h às 16 h. Link de acesso: https://meet.google.com/zcc-

fwio-pbb 

Presentes: 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Workshop “Trabalho em Grupo com Google Docs e Google Classroom” – quarta-feira, 

24 de fevereiro, das 14 h às 16 h. Link de acesso: https://meet.google.com/hic-bvwh-aiy 

Presentes: 18. 
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7. Workshop “Processos de Mediação e TCC com Rubricas e Verificador de Plágio” – 

sexta-feira, 12 de março, das 14 h às 16 h. Link de acesso: https://meet.google.com/yyo-

zhcc-iqj 

Presentes: 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Workshop “Murais Interativos com Padlet e Google Classroom” – quarta-feira, 05 de 

maio, das 14 h às 16 h. Link de acesso: https://meet.google.com/rcu-gguw-

qhy?hs=122&authuser=1 

A ocorrer. 
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VI. Resumo das Ações do Núcleo de Educação a Distância em 2020: 

 

 

                        

                     

         

         

                      

           

                                    
                                  
                                
                              

                                                      

                                    

                            

                    

                       

                                              

                                            

                                         

                                       

                                  

                                                

                                                        
             

          

               

       

                                            

                               

                      

                                                      

                                                

                                                       
     

                                           

                                         

                                    

                                                       
      

                              

              

                                     

                                  

                          

                                              



 

  

                            

                             
                           
                    

                 

     

                               
                         

                         

                                   
                                    
                           
              

                                  
                                     
              

                       

                                 
                    
              



 

VI. Resumo das Ações do Núcleo de Educação a Distância em 2021 até o presente 

momento (mês de abril): 

                                                  

                     

         

       
                               

          

                    

          

       

                                           
          



 

 

                          

      

      

                  

                          
                              
                     

                                                                 

                                       

                                                                 



 

 

                                                           

                                      

                        

                    

                                         
                                 

         

         

                      



 

 

                            

                             
                           
                    

                 

     

                               
                         

                                

                                                                

                                                            
                                                           

                                                                 
                       

                                                                        
                                                           

                                                             
             

                                                         
             

                                                                 
             

                                                            



 

A ocorrer, em 26/04, às 10 h: capacitação ao uso de ferramentas Google para os funcionários 

do Departamento de Recursos Humanos (RH) da FMABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                     

          

     

                                 

          

              
                 
                 
             
               
          
            



VII. Resumo dos Resultados da Pesquisa de Satisfação EaD mais recente, junto 

aos alunos cursantes das disciplinas nessa modalidade 

 

 

 

                                             

                                                                        
                                      

                                                                  

                                             

                                                                            
                                                                               
          



 

 

                                             

                                                                     

                                             

                                                                          
                       



 

 

                                             

                                                                      

                                             

                                                                      



 

 

                                             
                                                                       
                                          

                                             

                                



 

 

                                             

                                                          

                                             
                                                             



 

 

                                             

                                                          

                                  
                                 
                              

              

                                             
                                                        


