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RELATÓRIO CÂMARA GRADUAÇÃO 
PERÍODO 2019/2020 

 

As Câmaras têm por finalidade: 

a) assessorar a Diretoria da ABRUEM na análise, estudos e realização de trabalhos relativos ao 
seu campo temático; 

b) acompanhar discussões, participar na concepção, formulação e avaliação de políticas e 
programas no seu campo temático, em contexto macro de definição nacional; 

c) promover articulações com instituições públicas e privadas, visando a efetivação de parcerias, 
intercâmbios, captação de recursos e apoios que contribuam para a realização das atividades e 
aperfeiçoamento das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos e missões da ABRUEM e 
das suas filiadas; 

d) conceber e propor programas, linhas de ações e trabalhos para serem realizados de forma 
isolada ou em consórcio pelas IES, com acompanhamento e orientação direta ou indireta da 
câmara; 

e) articular integração das IES filiadas à ABRUEM, promovendo intercâmbio, como também 
eventos de caráter científico, tais como: congresso, conferência, seminários, encontros e 
correlatos; 

f) instituir, implantar e coordenar a produção e publicação de revistas, boletins e similares, de 
modo a assegurar a formação e funcionamento de canais para veiculação da produção científica, 
divulgação de trabalhos e socialização dos conhecimentos, das IES afiliadas à ABRUEM. 

MEMBROS DA CÂMARA: 

José Bites de Carvalho (Presidente da Câmara/Reitor/UNEB) 
 Dayse Lago de Miranda Secretária/ UNEB) 
Alexandre Porto (UNEMAT) 
Ana Conceição Oliveira (UEPA) 
 Ângela Popovic (UNITAU) 
Elenita Pastor (UNIOESTE) 
 Eli Brandão (UEPB) 
Eliene Maria Silva (UNEB) Eurides Kuster (UNIOESTE) Fabiano Gonçalves (UENP) Fabíola 
Santana (UEMA) 
Gladis Massini-Cagliari (UNESP) Nério Amboni (UDESC) 
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PAUTAS DISCUTIDAS 

1- Curricularização da extensão;  
2-  Restruturação Currricular; 
3- BNCC; 
4- Diretrizes para o Currículo da Educação Básica e formação docente 
5- Levantamento perfil socioeconômico dos estudantes das IES afiliadas ABRUEM; 
6- Relação entre os cursos de graduação da área de saúde com os Hospitais Universitários; 
7-  Processos seletivos das IES para os cursos de Graduação via Sisu e Vestibular; 
8- Resolução 02/2015; 
9- Formação do docente universitário: relatos de experiências UNEB, UDESC, UNIOESTE e 

UEPA; 
10- Análise do Contexto das IES filiadas a ABRUEM frente à pandemia COVID/19/ suspensão 

calendário de atividades presenciais após decreto dos governadores; 
11- Desenvolvimento das atividades acadêmicas durante a pandemia COVID/19 ;   
12 -Revalidação de diplomas de medicina (consórcio NE); 
13- Mobilidade discente mediada por tecnologias digitais ;          
 14       -         Colação de grau dos graduandos da área de     Saúde; 
15- Formação Docente em Educação Digital Câmara de EaD e Graduação 

REUNIÕES/LOCAL: 
 

04 de fevereiro de 2019 
Salvador/BA 

Reunião entre as Secretárias da Câmara de Graduação ABRUEM Dayse e
Elenita 

20 de fevereiro 2019 
Brasília/DF 

Diagnóstico entre os Cursos de Graduação da área de saúde e os hospitais
universitários 
Curricularização da extensão 
Levantamento perfil socioeconômico dos Estudantes das IES afiliadas à 
ABRUEM 

25 de abril de 2019 
Foz de Iguaçu/PR 

Construção final do questionário para investigar o perfil do estudante das
Universidades afiliadas da ABRUEM 

02 de julho de 2019 
Brasília/DF 

Participação no Conselho Nacional de Educação 
Construção final do questionário para investigar o perfil do estudante das
Universidades afiliadas da ABRUEM 

12 de junho de 2019 
Toledo/PR 

III EDU – Encontro de Docentes da Unioeste, I Colóquio e Inovações
Pedagógica e II Fórum Estadual das Licenciaturas Unioeste 

1ª versão do questionário para investigar o perfil do estudante das
Universidades afiliadas da ABRUEM 

22 e 23 de agosto de 2019 
Salvador/BA 

Reunião conjunta com a Câmara de Saúde reunião virtual participação - 
Conselho Estadual de Educação e Pró-reitores das UEFS, UESC E 
UDESC 
Base Nacional Comum Curricular 
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 Resolução CNE/CP 02/2015 

23 a 26 de outubro de 2019 
São Luís/MA 

66º Fórum Nacional da ABRUEM 

05 a 06 de março de 2020 
Belém/PA 

Construção Agenda 2020 para a Câmara de Graduação Abruem Formação
do docente universitário: relatos de experiências UNEB, UDESC,
UNIOESTE e UEPA 

23 de abril de 2020 
Reunião virtual 

Participação prof. Antônio Guedes Rangel Junior - Presidente ABRUEM,
Reitor UEPB 

09 de junho de 2020 
Reunião virtual 

Análise do Contexto das IES filiadas a ABRUEM frente à pandemia 
COVID/19/ suspensão calendário de atividades presenciais após decreto 
dos governadores 
Desenvolvimento das atividades acadêmicas durante a pandemia 
COVID/19 

17 de junho de 2020 
Reunião virtual 

Desenvolvimento das atividades acadêmicas durante a pandemia
COVID/19 
Revalidação de diplomas de medicina (consórcio NE) Colação de 
grau dos graduandos da área de Saúde 

20 de agosto de 2020 
Reunião virtual 

Formação Docente em Educação Digital Câmara de EaD e Graduação – 
Construção da apresentação o 66º Fórum Nacional da ABRUEM 

04 de novembro de 2020 
Reunião virtual 

Participação com a câmara da EAD/Pós Graduação e 
Internacionalização - Presidente ABRUEM, Reitor Rodrigo Zanin, reitor da 
Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMA) Mobilidade discente 
mediada por tecnologias digitais 

11 de novembro de 2020 
Reunião virtual 

Construção da apresentação no 66º Fórum Nacional da ABRUEM:
Desafios do Ensino Remoto Emergencial no Ensino Superior 

25 e 26 de novembro de 
2020 
Reunião virtual 

66º Fórum Nacional da ABRUEM: Desafios do Ensino Remoto 
Emergencial no Ensino Superior 
Experiências de educação on-line no contexto da pandemia: a formação 
docente e o uso das tecnologias digitais em IES afiliadas à ABRUEM 
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ANEXOS: 

1- ATAS E MEMÓRIA DAS REUNIÕES 
 

2- RELATO PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

3- CÓPIA DE DOCUMENTO PARA ENVIO AO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

4- COPIA QUESTIONÁRIO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES DAS IES 

AFIIADAS Á ABRUEM 

5- FOTOS 

6- MAPA PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES DAS IES AFIIADAS Á 

ABRUEM (anexado ao email) 

 
  



 

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS 
UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

 
 

Ata 01 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2019, as 9:30 horas, reuniram-se no Sun Rise, sede da ABRUEM, em 
Brasília, o Reitor da UNEB, José Bites de Carvalho, Presidente da Câmara de Graduação da ABRUEM; a Pró-
Reitora de Ensino de Graduação da UNEB, Dayse Lago de Miranda, da UNEB, Pró-Reitora de Ensino de 
Graduação, Elenita Conegero Pastor Manchope, da Unioeste, a Pró-Reitora de Ensino de Graduação, Ana da 
Conceição Oliveira, da UEPA, Pró-Reitora de Ensino de Graduação, Zafira Almeida, da UEMA, a Vice-Reitora 
Nilce Maria da Silva,da UNEMAT, o Vice-Reitor Sergio Roberto Nobre, da Unesp, e o Vice-Reitor Fabiano 
Gonçalves Costa, para participar de reunião extraordinária da Câmara de Ensino da Abruem. Justificaram 
ausência:a Pró-Reitora Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Unesp, Gladis Massini e a Pró-Reitora de Ensino 
de Graduação,Soraia Cristina Tonon da Luz, o Pró-Reitora de Ensino de Graduação, Alexandre Porto, da 
UNEMAT. O Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Eli Brandão da Silva, da UEPB, não enviou justificativa. Foram 
indicados para pauta desta reunião os seguintes temas para:1 - reestruturação curricular;2- curricularização da 
extensão;3- BNCC;4- diretrizes para o Currículo da Educação Básica e formação docente;5- Educação à 
Distância;6- levantamento custo/aluno;7- perfil sócio econômico dos estudantes das IES;8- evasão e permanência 
dos estudantes das IES;9- relação dos cursos da Área da Saúde com os Hospitais;10- retomada do diálogo com 
MEC/CAPES;11- demais temas. A reunião foi iniciada com informes, momento em que os membros puderam 
falar sobre a realidade, os impasses e os desafios enfrentados em suas instituições. Dando continuidade, o profº 
José Bites comunicou como assumiu a presidência e relatou a reunião de transição ocorrida em Salvador, nos 
dias 04 e 05 de fevereiro, entre as secretárias da referida Câmara.Seguindo a pauta, definimos as datas para 
próximos encontros e o cronograma das atividades para 2019. Ficando a agenda assim definida: 24 de abril em 
reunião conjunta com a Câmara de Saúde da ABRUEM, na cidade de Foz de Iguaçu; 22 de maio em Caldas 
Novas; 18 e 19 de julho em Salvador, 23 a 26 de outubro no Maranhão, e ficando a definir a data no mês de 
setembro no Estado em Belém. Após intenso debate deliberou-se que a Câmara fará um questionário para 
levantar o perfil sócio-econômico dos estudantes das IES estaduais e municipais; levantar os dados sobre a 
evasão/permanência dos estudantes das IES estaduais e municipais, e por fim, levantamento de dados sobre as 
políticas de docência universitária das IES estaduais e municipais a fim de ser apresentada no encontro no 
Maranhão. A professora a Elenita solicitou que a Câmara avaliasse a possibilidade de apresentarmos 
experiências exitosas em docência universitária no III Encontro de Docentes da Unioeste, com data a combinar. 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que segue assinada por mim e por todos os membros 
participantes da câmara de Graduação da Abruem. 
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Ata 02 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2019, as 9:00 horas, reuniram-se no Hotel Bourbon, em Foz de 
Iguaçu-PR, o Reitor/UNEB, Profº José Bites de Carvalho, Presidente da Câmara de Graduação da ABRUEM; a 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação/UNEB, Profª Dayse Lago de Miranda; Pró-Reitora de Graduação / 
UNIOESTE, Profª. Elenita Conegero Pastor Manchope; a representante da Pró- Reitora de Ensino de 
Graduação/UNESP, Profª Gladis Massini, a profª Maria Cristina Pereira Lima; a Vice reitora/UNEMAT, Profª 
Nilcem Maria da Silva, representando o Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Profº; Alexandre Porto; a Profª 
Fátima Aparecida da Cruz Padoan, representante do Vice-Reitor Fabiano Gonçalves. Participaram também os 
representantes da Pró-Reitoria de Graduação, Diretora de Assuntos Acadêmicos da UNIOESTE: Marta Lucia 
Alves Assenza e o Diretor de Vestibular da UNIOESTE: Paulo Renan Effgen. Justificaram as ausências a Pró- 
Reitora de Ensino de Graduação/UEMA, ProfªZafira Almeida; o Vice-Reitor da UENP Prof.: Fabiano Gonçalves 
Costa; a Pró-Reitora de Ensino de Graduação/ UDESC, ProfªSoraia Cristina Tonon da Luz; o Pró-Reitor de 
Ensino de Graduação / UEPB, Eli Brandão da Silva; a Pró-Reitora de Ensino de Graduação/UNESP Profª 
GladisMassini, o Pró-Reitor de Ensino de Graduação/UNEMAT, Profº Alexandre Porto. A pauta definida (relação 
dos cursos da Área da Saúde com os Hospitais Universitários) para reunião conjunta com a Câmara de Saúde 
com não pode ser realizada pela ausência da Câmara de Saúde, no entanto realizou-se a discussão na 
respectiva Câmara considerando que os membros presentes preparam-se para o cumprimento da pauta. A 
Câmara indicou ainda para pauta os seguintes temas: discussão do questionário do perfil sócio econômico dos 
estudantes das IES e indicação de pautas para a missão de internacionalização a ser realizada na Argentina e 
Chile. A reunião foi iniciada com informes e reflexões pelo presidente da Câmara sobre o contexto atual da 
Educação Superior, no cenário nacional relacionado ao financiamento e, também informe sobre a greve docente 
na UNEB. A prof.ª Nilcem informa sobre a realização do Simpósio Internacional de Inovação na Educação 
Superior, que ocorrerá em 03,04 e 05 de julho de 2019, em Florianópolis, na UDESC, promovido pela câmara de 
EAD. Dando continuidade a pauta, a professora Maria Cristina relatou as questões próprias dos cursos de saúde 
no cenário da UNESP; o professor José Bites fez um breve relato sobre o cenário da 
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saúde na UNEB e como a Instituição articula-se com o Governo do Estado, buscando integração com a 
Secretaria de Saúde para a realização das atividades práticas na rede pública de saúde. Após breves relatos, 
passou-se para o segundo ponto da pauta: discussão das informações a serem levantadas sobre os estudantes 
para identificação d o perfil dos acadêmicos das Universidades Estaduais e Municipais do Brasil, das filiadas à 
ABRUEM. Por fim, discutiu-se o último ponto da pauta: ações da graduação na missão internacional na 
Argentina e Chile. Foram encaminhadas as seguintes deliberações: elaboração de ofício para envio ao 
Presidente da Câmara de Saúde, reforçando a necessidade de reunião conjunta com a Câmara de Saúde a fim 
de compartilhar experiências na área de Saúde com ênfase no financiamento e nos currículos; a secretaria da 
Câmara de Graduação, profª. Dayse Lago, deverá fazer a primeira versão do questionário para investigar o 
perfil do estudante das Universidades afiliadas da Abruem e posteriormente enviará aos demais membros da 
câmara para possíveis sugestões. Ficou determinado que o questionário será finalizado no mês de maio e envio 
às IES até o mês de julho. Ficou acordado, se necessário, realização de reunião por vídeo conferencia para 
conclusão do questionário. No que diz respeito à missão da internacionalização, deliberou-se pela necessidade 
de a graduação participar da missão na busca do mapeamento de novas profissões, a oferta de cursos em 
parceria com as um universidades argentinas e chilenas visando dupla diplomação. Na oportunidade a 
professora Elenita fez a comunicação sobre o evento que realizará na Unioeste, III EDU- Encontro de docentes 
da Unioeste e I Colóquio de Inovações Pedagógicas, II Fórum Estadual das Licenciaturas e X Fórum das 
Licenciaturas da Unioeste, nos dias 12 e 13 de junho, na cidade de Toledo. Na oportunidade, todos os membros 
da Câmara foram convidados a participar apresentando as práticas pedagógicas inovadoras de suas 
instituições, cujo convite foi encaminhado via whatsapp para os membros da Câmara, bem como a Câmara de 
Graduação se reunirá para discussão do questionário sócio-econômico supracitado. Nada mais havendo a 
constar, lavrou- se esta ata que segue assinada por mim e por todos os membros participantes da câmara de 
Graduação da Abruem. 
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Ata 03 

Aos doze dias do mês de junho de 2019, as 09h00min horas, reuniram-se na UNIOESTE, campus de Toledo, 
em Toledo-PR, a Profª. Dayse Lago de Miranda, secretaria da Câmara de Graduação; Profª. Marta Lúcia Alves 
Assenza, substituta da Pró-Reitora de Graduação / UNIOESTE, Profª. Elenita Conegero Pastor Manchope; o 
Profº. Alexandre Porto, Pró-Reitor de Ensino de Graduação da UNEMAT; o Profº. Fabiano Gonçalves Vice-
Reitor, Vice-Reitor da UENP; a Profª Soraia Cristina Tonon da Luz, Pró-Reitora de Ensino de Graduação/ 
UDESC. Justificaram as ausências a Profª. Elenita Conegero Pastor Manchope; a Profª. Ana da Conceição 
Oliveira, Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UEPA; a Profª. Profª Zafira Almeida Pró-Reitora de Ensino de 
Graduação/UEMA; Profª Gladis Massini, Pró-Reitora de Ensino de Graduação/UNESP, o Profº. Eli Brandão da 
Silva, Pró- Reitor de Ensino de Graduação / UEPB. Não justificaram ausências a Profª Gladis Massini, Pró-
Reitora de Ensino de Graduação/UNESP. A reunião sucedeu no mesmo período do III EDU- Encontro de 
docentes da Unioeste e I Colóquio de Inovações Pedagógicas, II Fórum Estadual das Licenciaturas e X Fórum 
das Licenciaturas da Unioeste,. A reunião foi iniciada com a justificativa dos Pro - reitores ausentes e leitura da 
convocatória. Em seguida a Câmara discutiu o questionário do perfil sócio econômico dos estudantes das IES 
com a análise e construções das questões ficando os ajustes do questionário a ser realizados durante o 
encontro na Unioeste, uma vez que a Profª. Marta sugeriu discutirmos a pesquisa sobre evasão realizada na 
Unioeste pelo. Por fim, decidiu-se que a Profª. Dayse Lago deverá fazer a primeira versão do questionário para 
investigar o perfil do estudante das Universidades afiliadas da Abruem e posteriormente enviará aos demais 
membros da câmara para possíveis sugestões. Ao término da reunião foi enfatizada próxima data da reunião da 
Câmara de Graduação em Salvador/BA e que a pauta de trabalho será proposta e discutida através do 
endereço eletrônico da respectiva Câmara. Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que segue 
assinada por mim e por todos os membros participantes da câmara de Graduação da Abruem.  
Toledo, 12 de junho de 2019. 
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REUNIÃO CONJUNTA CÂMARA GRADUAÇÃO/EAD 

Data: 17/06/2020 
Horário: 14 h – 17 h 

Participantes: 
Representantes da Câmara de Graduação: José Bites de Carvalho, (presidente da Câmara/Reitor/UNEB); Alexandre Porto 
(UNEMAT); Ana Conceição (UEPA), Dayse Lago (UNEB), Eli Brandão (UEPB), Eliene Maria Silva (UNEB), Eurides Kuster 
(UNIOESTE) Fabiano Gonçalves (UENP), Fernando Ferreira Putti, (UNESP), Rodrigo Bruno Zanin Reitor da Unemat 
(Universidade do Estado de Mato Grosso "Carlos Alberto Reys Maldonado"). 

Representantes da Câmara de EaD: Dilmar Baretta (presidente da Câmara/Reitor/ UDESC), Carlos Willians Jaques Morais 
(UEPG), Marcus Vinicius Maltempi (UNESP), Maria Aparecida Knüppel (UNICENTRO) Nilce Maria da Silva (UNEMAT), 
Tânia Moura Benevides (UNEB), Valter Campos (UEG), Carmen Pandini (UDESC), Ilka Serra (UEMA). 

Pauta: 

Informes: 
Pauta: 
Formação docente na modalidade EAD; 
Indicativos de regulação para aproveitamentos das atividades não-presenciais de graduação realizada durante período de 
pandemia; 
O que ocorrer. 

Síntese das apresentações: 

* Saudações reitores José Bites, Dilmar Baretta e Valter Campos e apresentação de motivação da realização da reunião; 

* Apresentação dos membros das Câmaras; 

* Leitura da pauta e inclusão de ponto de pauta: Portaria MEC nº 544/2020; 

* Apresentação da Câmara EaD dos projetos desenvolvidas pela respectiva Câmara: 

* Projeto Ideias para uma Educação On-line - apresentado pela profª Maria Aparecida Knüppel: desenvolvido pela 
Universidade Virtual do Paraná em parceria com a Câmara de EaD da ABRUEM, com o portal Licon Unicentroe e 
instituições paranaenses. Tem como objetivo formar professores em âmbito nacional para atuarem em processos que 
envolvam Tecnologias Digitais de Informação e a Comunicação em atividades não presenciais, ou em cursos na 
modalidade EaD; 
  
* Programa de Mobilidade Virtual - apresentado pela profª  Ilka Serra/Valter Gomes: em parceria com as Instituições de 
Ensino Superior (IES) Estaduais e Municipais, Câmara de EaD/UAB, que tem como objetivo promover o intercâmbio virtual 
de estudantes de graduação a distância de instituições de ensino superior públicas estaduais e municipais. Para participar, 
o candidato precisa estar regularmente matriculado na instituição, não pode estar cursando o primeiro ou o último período e 
confirmar se o cronograma letivo das duas IES é compatível. Os benefícios para os participantes são vários, inclusive a 
oportunidade de vivenciar diferentes métodos pedagógicos e didáticos, além de conhecer outras plataformas virtuais de 
aprendizagem. 
O prof. Valter registra a necessidade de revisão do edital atentando para desburocratização de inscrição dos estudantes; e, 
o prof. Fabiano da necessidade de inclusão da Câmara de Internacionalização nas discussões sobre Mobilidade Virtual. 
Todos os presentes reconhecem o potencial da mobilidade na oferta de atividades acadêmicas para retorno das atividades 
acadêmicas presenciais. 

* Projeto E-book – desenvolvido pela Universidade pela UDESC que tem como objetivo o desenvolvimento profissional 
docente relacionado aos processos de Tecnologias Digitais de Informação e a Comunicação. Possui três eixos de atuação: 
a) O que é Educação EaD; b) Metodologias Ativas e educação híbrida; c) Design projetos educacionais On-line;  
O professor Valter registra a intenção de ampliar o projeto para desenvolver em conjunto com a ABRUEM; 
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O prof. Dilmar Baretta: apresentou relato de ações desenvolvidas pela UDESC a partir da suspensão das atividades 
presencias após decreto do governador e recomendadas pela OMS. Registra que a IES em questão já está organizando o 
retorno das atividades presencias através de formação docente, edital para inclusão digital dos estudantes, guia com 
diretrizes para orientação da comunidade acadêmica sobre atitudes de prevenção e combate à COVID/19, folders com 
campanha educativa sobre educação EaD e remota; 

A profª Eliene Silva (UNEB) relata o Programa FORMAÇÃO TECNOPEDAGÓGICA DO PROFESSOR (TECPED). No ano 
de 2019, a UNEB organizou um ciclo de ações voltadas ao atendimento das demandas de formação continuada de 
professores do Ensino Superior para a Sociedade do Século XXI, com o desenvolvimento da primeira etapa do Diagnóstico 
das Competências e da Fluência Tecnopedagógica Digital dos Professores da UNEB (DIGICOMPEDU/UNEB), como parte 
de uma ação de pesquisa coordenada pelo Grupo de Pesquisa Formação, Tecnologias, Educação a Distância e Currículo 
(ForTEC), vinculado ao Departamento de Educação Campus I, à LPq IV - Educação, Currículo e Processos Tecnológicos 
do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), em parceria com a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação (PROGRAD) da UNEB. A partir da cartografia  do nível da fluência e proficiência tecnopedagógicas 
dos professores universitários da UNEB, foram identificadas as  suas necessidades formativas, visando a proposição de 
ações efetivas para uma docência concatenada com as demandas de uma sociedade digital e assim  nasceu   o Programa 
FORMAÇÃO TECNOPEDAGÓGICA DO PROFESSOR (TECPED)  composto inicialmente por duas trilhas de formação:  
Trilha – Ambientação e tecnologias digitais na sociedade 
Trilha – Possibilidades digitais: plataformas e ferramentas para educação 
A fluência tecnopedagógica digital refere-se à utilização crítica das TDIC para a resolução de problemas básicos em todas 
as esferas da docência, inclusive no processo formativo. 

Quanto à questão da Mobilidade Virtual ficou acordado que a necessidade de ampliação de divulgação do edital de 
Mobilidade Virtual pelas universidades afiliadas a ABRUEM e ampliação da discussão incluindo as Câmaras de 
Internacionalização e Pós-graduação; 

Portaria MEC nº 544/2020 - os participantes realizaram breve relato sobre as implicações da publicação da resolução que 
dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 
novo coronavírus - Covid-19. O prof. Valter pondera que a resolução permite atividades por meios digitais, mas não obriga 
as Instituições a atendê-la. Acredita que a portaria fortalece as atividades a serem IES nesse momento pós-pandemia. 

O prof. Carlos Willian chama a atenção sobre Resolução nº 7/2018 que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na 
Educação Superior Brasileira e da necessidade da Abruem encaminhar ao MEC solicitação de ampliação de prazo para 
seu atendimento. Registra ainda a resistência de docentes e discentes para oferta de atividades remotas; 

Foi criada comissão conjunta com a Câmara Graduação/ EaD para discussão sobre formação docente na modalidade EaD, 
com possibilidade de inclusão de consultores para orientação para consolidação da proposta. As câmaras enviarão os 
nomes para composição da respectiva Comissão, com a decisão que da participação dos presidentes e secretárias das 
Câmaras; 

A reunião for encerrada por volta das 17h15min com agradecimento dos presidentes e secretárias das Câmaras pela 
presença e participação dos presentes, bem como á disponibilização para encaminhamento das questões acordadas na 
reunião.  

Encaminhamentos: 

* Ampliação de divulgação do edital de Mobilidade Virtual pelas universidades afiliadas a ABRUEM; 

*Criação de comissão conjunta com a Câmara Graduação/ EaD para estudos e proposições conjuntas do Programa  
“Abruem em Rede”, contemplando questões sobre formação docente, mobilidade, cursos abertos, materiais didáticos entre 
outros,  com possibilidade de inclusão de consultores para orientação para consolidação da proposta.  

Salvador, 18 de junho de 2020. 
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Relato da participação da ABRUEM ao CNE para pronunciamento sobre      
implementação Resolução CNE/CP 02/2015. 

 

Em 01/07/2019 a ABRUEM foi convidada para colocar seu posicionamento a respeito da implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a formação 
continuada - Resolução CNE/CP 02/2015. O prof. Bites apresentou sobre a pesquisa realizada junto às 
afiliadas com o objetivo de identificar a discussão sobre a implementação da referida Resolução. A 
pesquisa baseou-se nas respostas obtidas junto ao questionário que privilegiou o conhecimento acerca 
da possibilidade de reformulação das licenciaturas dentro do prazo estipulado pela Resolução, bem como 
no impacto de contratação de docentes a partir das reformulações curriculares efetivadas. Registrou que 
a pesquisa apontou que as IES consultadas estão empenhadas nas discussões e alterações dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos dentro do prazo de reformulação estabelecido pela Resolução, e que ainda não 
permitiu a identificação da necessidade de número de docentes necessários para contratação. Passada a 
palavra para mim, secretária da Câmara, apontei algumas posições travadas na Câmara de Graduação, 
tais como: que a resolução traz dimensões importantes sobre a formação dos docentes, como por 
exemplo, a dimensão da gestão escolar e educacional não mais restrita ao Curso de Pedagogia; a 
centralidade da prática pedagógica; a preocupação na preparação e ao desenvolvimento de profissionais 
para funções de magistério na educação de jovens e adultos, educação especial, educação escolar 
indígena, educação do campo, educação escolar quilombola, dentre outras. Apontamos os grandes 
desafios que a resolução traz, entre eles: o diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a articulação 
entre a formação inicial e continuada, a colaboração entre a União, Estados e Municípios, dentre outros 
(Estes aspectos estavam no ofício encaminhado pela ABRUEM). Destacamos a nossa preocupação 
com a 
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garantia de ensino democrático e contextualizado com a diversidade de nosso país. Ao iniciar a fala a sra. 
Maria Helena Guimarães (Secretária Executiva do Ministério da Educação) menciona que o CNE fará 
escuta às diversas entidades e enfatiza que possivelmente até o mês de outro teremos nova resolução 
que abarque dimensões trazidas pela BNCC. O Relator, prof. Mozart Ramos, colocou alguns pontos que 
recomenda discussão na Câmara de Graduação: a) A carga horária destinada para a complementação 
pedagógica na Segunda Licenciatura, segundo ele excessiva; b) Falta de articulação entre as licenciaturas 
existentes em algumas Universidades; c) Possibilidade da figura de professor visitante nos cursos de 
graduação; d) Articulação entre a Educação Superior e Educação Básica. O prof. Mozart disse da 
preocupação em dar continuidade aos princípios da CNE 02/2015 e colocou-se à disposição para encontro 
com os membros da ABRUEM a fim de esclarecer e discutir sobre suas ideias. Concluímos nossa fala 
registrando os desafios e ainda enfatizando a necessidade do MEC fomentar estratégias que aproximem a 
Educação Básica da Educação Superior, como exemplo de Programas como o PIBID e Residência 
Pedagógica. Em 02/07/2019, Dayse Lago de Miranda. 
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Salvador, 14 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofício nº 
0448/2020 

- GAB 
   
 
Doutor Antônio Guedes Rangel Júnior 
Presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades  
Estaduais e Municipais (ABRUEM) 
CLN 109, Bloco C, Salas 102/105, Asa Norte 
CEP: 70.752-530 Brasília (DF) 
 
  
Senhor Presidente, 

  
 

Conforme solicitação desse egrégio Conselho, encaminhamos a Vossa Excelência, algumas contribuições, 

referente ao posicionamento relacionado às Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC - Formação Continuada), a fim de subsidiar 

discussão na reunião ordinária do CNE, a ser realizada em 18 de maio de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

 
José Bites de Carvalho 
Reitor 
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Desde a aprovação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira (LDB), em seus artigos 61 até 67, incluindo o Artigo 87, que dispõem sobre a formação de 

profissionais do magistério, o Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC) vem, nos últimos anos, regulamentando 

essas diretrizes com os objetivos de garantir a formação inicial e continuada dos docentes de acordo com os 

princípios estabelecidos pela BNCC e em articulação com as instâncias institucionais e sociedade organizada 

voltadas para a educação. 

A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM- através de sua 

Câmara de Graduação vem acompanhando e manifestando o seu posicionamento relacionado às Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica 

(BNC - Formação Continuada), bem como o processo de discussão e implementação em suas instituições. 

Desta forma, conforme solicitação desse egrégio Conselho, encaminhamos algumas contribuições em outubro 

de 2009, bem como estamos reencaminhamos de forma atualizada a partir de discussões da Câmara de Graduação, 

a fim de subsidiar discussão na reunião ordinária do CNE, a ser realizada em 18 de maio de 2020. 

• Decisões pedagógicas com base em evidências. 

O que se entende por pedagógico? Se aceitamos por conceito que o termo “pedagógico” é compreendido como o 

conjunto de saberes, devemos agora tentar entender como esse conjunto de saberes se subordinam as “evidências”. 

Para a história as evidências são rastros, fragmentos deixados pelo passado, são restos de um tempo que já se foi. 

É certo que aprendemos muito quando recorremos ao passado. É certo também que todo saber é construído no 

tempo histórico e que a pedagogia não se constitui fora desse tempo histórico, tampouco que ela pode ignorar essa 

verdade, quando realiza o seu trabalho. Entretanto, será preciso deixar isso muito claro em um documento que 

pretende ser norteador do trabalho do professor. 

Entende-se por decisões pedagógicas a tomada de decisões em momentos de conflito, de mudanças, de conflitos de 

valores, decisões em terreno de grande complexidade. Nesse caso, as evidências, os rastros, os vestígios do 

passado, a história pode, certamente, auxiliar na construção da compreensão dos acontecimentos e na abordagem 

dos mesmos. Assim, as decisões pedagógicas podem, de fato, se basearem em evidências. 

• O reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes, que são inerentemente alicerçados na prática... [...] 

O parecer assume o trabalho docente como princípio formativo.  Dentro dessa lógica, é preciso enfatizar uma 

formação articulada ao sentido político da educação e na contextualização da realidade como dialética e 

contraditória. Portanto, o que se busca é uma alteração epistemológica na formação de profissionais, concebendo-os 
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como autônomos, investigativos, reflexivos e éticos. 

Quanto à discussão acerca da prática na estrita acepção pedagógica e didática que o termo precisa carregar nesse 

documento, entendemos que não pode ser reduzida ao fazer pedagógico. A prática refere-se a uma dimensão da 

práxis compreendida como atividade social conscientemente orientada, transformadora das atividades de natureza 

objetiva como criação de objetos, instrumentos, tecnologias; e também uma dimensão subjetiva (relacionadas ao 

próprio homem) que, através da interação pode modificar a realidade sobre a qual irá atuar, modificando-a e, ao 

mesmo tempo, modificar-se (VAZQUEZ, 1977; FREIRE, 1987). Nesse sentido, prática, aqui, deve ser compreendida 

enquanto ciência/conhecimento/experiência. 

 

• No que trata ao compromisso com metodologias inovadoras e outras dinâmicas formativas que propiciem ao 

professor aprendizagens significativas e contextualizadas. 

A concepção de inovação diz respeito à ruptura com a lógica da racionalidade técnica e com os paradigmas 

tradicionais de ensino e aprendizagem. Esta concepção que contempla uma mudança na forma de entender e 

construir o conhecimento, considerando o seu caráter histórico-social, parte do reconhecimento de formas 

alternativas de saberes e experiências com o fito de promover aprendizagens construtivas e autorais dos 

estudantes (CUNHA, 2005; LUCARELLI, 2010; MASETTO, 2012; SOARES E MIRANDA, 2012). Essa 

perspectiva pressupõe a ressignificação dos conceitos de ensino e aprendizagem. Por esta via, o ensino está 

empenhado não com a mera transmissão e assimilação da informação, conforme anuncia o paradigma 

tradicional; possui o sentido de promover situações favoráveis para a aprendizagem significativa, para o 

desenvolvimento de competências complexas, para a ressignificação de atitudes e valores, elementos 

fundamentais para formação de profissionais autônomos, éticos e competentes.  

• No que diz respeito ao compromisso com metodologias alinhada com a BNCC, compreendemos que, este 

documento é uma das referências da formação, mas não pode ser a linha mestra. Formar um licenciado 

exige um sólido conhecimento, dos saberes a serem ensinados; das metodologias de ensino, dos processos 

de ensino e aprendizagem, da produção cultural local e global, da ética, da formação social. Ensinar não 

pode ser confundido com uma lista procedimental, numa relação mecanicista com os objetos de 

conhecimento e menos ainda com os agentes da aprendizagem. Ressaltamos ainda a importância de que os 

documentos oficiais que orientam a formação inicial e continuada de professores, além de atender a 

princípios fundantes da BNCC, reafirmem a autonomia pedagógica dos sistemas próprios de ensino; 

• O documento em tela propõe competências específicas vinculadas às dimensões do conhecimento, da 

prática e do engajamento profissionais. A expressão engajamento incorpora querer, vontade e 
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convencimento das ideias apresentadas. Engajar- se em qualquer luta, peleja ou projeto significa que as 

ideias ali postas e fixadas são de inteiro entendimento e aceitação. Conforme a ideia exposta, engajamento 

diz respeito a um comportamento, essa afirmativa se contrapõe ao conceito de engajamento. Engajar-se é 

um processo, resultado de escolha, de uma forma pessoal de ver e construir experiências. 
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REUNIÃO CÂMARA GRADUAÇÃO 

Data:23/04/2020 Horário: 
14hs  

Participantes: Representantes da Câmara de Graduação: José Bites de Carvalho, (presidente da 
Câmara/Reitor/UNEB); Alexandre Porto ((UNEMAT); Ana Conceição (UEPA), Ângela Popovic (UNITAU), 
Dayse Lago (UNEB), Eli Brandão (UEPB), Eliene Maria Silva (UNEB), Eurides Kuster ((UNIOESTE) 
Fabiano Gonçalves (UENP), Fabíola (UEMA), Gladis Massini- Cagliari (UNESP), Nério Amboni 
(UDESC); Presidente ABRUEM: profº. Antônio Guedes Rangel Júnior (Reitor UEPB – Universidade 
Estadual da Paraíba) e o Rodrigo Bruno Zanin Reitor da Unemat (Universidade do Estado de Mato 
Grosso "Carlos Alberto Reys Maldonado"); Vice-reitora da UNIMONTES, profª Ilva Ruas de Abreu; Reitor: 
Pró-reitores de Ensino de Graduação: UNIFIMES, Pró-Reitoria de Ensino, de Pesquisa e de Extensão: 
Marilaine de Sá Fernandes, Pró-reitora, Dra. Mônica Duarte Cavaignac; Karina Worm Beckmann; 
Unicentro, Rosana Lopes-UESC; João Danilo UEFS. 

Obs.: participaram da reunião outros pró-reitores de graduação das IES afiliadas à ABRUEM, entretanto 
não houve condições do registro dos demais participantes. 
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Pauta: 

Informes: 
Contexto atual de pandemia Covid-19; 
Continuidade de suspensão das atividades acadêmicas 
presenciais; Desenvolvimento de atividades acadêmicas com 
mediação tecnológica; O que ocorrer. 

Apresentação do impacto da Pandemia nas IES participantes da ABRUEM. Os registros dos
participantes giraram em torno das questões que seguem: 

Síntese das apresentações: 

* Os Estados e Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos legais e normativos para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre elas, a suspensão das atividades 
escolares; 

* Suspensão calendário de atividades presenciais após decreto dos governadores; exceto uma 
universidade municipal que optou em dar continuidade às atividades acadêmicas na modalidade 
presencial, com as devidas seguranças recomendadas pela OMS; 

* Continuidade da oferta das atividades acadêmicas da extensão e pesquisa; sendo que as atividades 
de extensão estão direcionadas para ações do COVID-19, lives culturais e pedagógicas; 

* Algumas IES estão constituíram comitês com a finalidade de acompanhar e orientar as condutas 
institucionais relativas à pandemia do COVID-19; 

* Encerramento do semestre letivo com aplicação de atividades curriculares remotas, oportunizando 
àqueles estudantes que não possuíram condições para conclusão em refazê-la quando as atividades 
presenciais voltarem à normalidade; 

* Realização de pesquisa junto à comunidade acadêmica para oferta de atividades de ensino remotas. 
Todas apresentaram que tiveram dificuldade com a realização da pesquisa considerando diferenças 
existentes em relação às condições de acesso ao mundo digital por parte dos estudantes e de docentes 
em responder o questionário; 

* Resistência de docentes e discentes para oferta de atividades remotas; 

* Participação de ações de combate a COVID/19: confecção máscaras, álcool gel; realização de 
campanhas educativas para comunidade acadêmica; ações grupo PET, tele atendimento; 

* Em alguns Estados (ex.: BA, PR) as agências de fomento à pesquisa realizaram Edital para ações de
combate à COVID. 
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REUNIÃO CONJUNTA CÂMARA GRADUAÇÃO/EAD 

Data: 20/08/2020 
Horário: 14 h – 17 h 

Participantes: 

Representantes da Câmara de Graduação: José Bites de Carvalho, (presidente da 
Câmara/Reitor/UNEB); Alexandre Porto (UNEMAT); Ana Conceição (UEPA), Dayse Lago (UNEB), 
Eurides Kuster (UNIOESTE); profa Elenita Congenero (UNIOESTE); Gladis Massini (UNESP), Rodrigo 
Bruno Zanin Reitor da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso "Carlos Alberto Reys 
Maldonado"). 

Representantes da Câmara de EaD: Dilmar Baretta (presidente da Câmara/Reitor/ UDESC), Carmen 
Pandini (UDESC). 

 
Síntese das apresentações: 

 
* Saudações reitores prof. José Bites e prof. Dilmar Baretta; 

 
* Apresentação de motivação da realização da reunião pelo prof. Rodrigo Bruno Zanin, qual seja, para 
tratar de pauta conjunta cujo foco seria o desenvolvimento de ações integradas com a participação 
das Universidades associadas. 

1- Uma das ações seria o levantamento de dados atualizados sobre as atividades nas Universidades, 
uma espécie de “estado da arte” para melhor compreender os contextos, as dificuldades e as ações 
exitosas desenvolvidas nas diferentes Instituições espalhadas pelo País. A partir desse levantamento, 
será possível traçar estratégias vinculadas às reais necessidades das associadas, tais como: cursos 
de formação continuada, desenvolvimento de mídias, uso de tecnologias digitais entre outras. 

Desta forma, a Câmara de EaD ficaria com a responsabilidade de atualizar os dados de pesquisa 
aplicada em abril de 2020 pela respectiva Câmara. Nesta ação, será necessário ampliar as questões do 
questionário, instrumento utilizado para coleta dos dados. Para o sucesso da realização da pesquisa, 
será necessário um esforço conjunto e ampliado para alcançar os 100% das Instituições. 
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2- A outra ação a ser desenvolvida de forma coletiva, diz respeito à proposição, por parte do Presidente 
da ABRUEM, da realização de um “Seminário” ou “Forum” com a participação de todas as 
Universidades associadas para discussões, apresentação de casos sobre o cenário atual face à 
pandemia em relação às atividades em andamento ou das decisões tomadas nas respectivas Unidades. 
Para dar forma e organizar este evento, que poderá acontecer em vários dias, será constituída uma 
Comissão Organizadora, cujos trabalhos deverão sugerir uma metodologia a ser discutida em debate 
ampliado com todas as Câmaras. 
A reunião for encerrada por volta das 17h00min com agradecimento dos presidentes e secretárias 
das Câmaras pela presença e participação dos presentes, bem como á disponibilização para 
encaminhamento das questões acordadas na reunião. 

Encaminhamentos: 

* O Presidente da ABRUEM apresentará as proposições supracitadas aos demais membros da 
ABRUEM em reunião administrativa a ser realizada em 26/08/2020 para apreciação das demandas, 
retornará às Câmaras da EaD e Graduação para encaminhamentos necessários. 

Salvador, 21 de agosto de 2020. 
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Relato da participação da ABRUEM ao CNE para pronunciamento sobre implementação Resolução 

CNE/CP 02/2015. 

Em 01/07/2019 a ABRUEM foi convidada para colocar seu posicionamento a respeito da implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a formação continuada - Resolução CNE/CP 
02/2015. O prof. Bites apresentou sobre a pesquisa realizada junto às afiliadas com o objetivo de identificar a discussão 
sobre a implementação da referida Resolução. A pesquisa baseou-se nas respostas obtidas junto ao questionário que 
privilegiou o conhecimento acerca da possibilidade de reformulação das licenciaturas dentro do prazo estipulado pela 
Resolução, bem como no impacto de contratação de docentes a partir das reformulações curriculares efetivadas. 
Registrou que a pesquisa apontou que as IES consultadas estão empenhadas nas discussões e alterações dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos dentro do prazo de reformulação estabelecido pela Resolução, e que ainda não permitiu a 
identificação da necessidade de número de docentes necessários para contratação. Passada a palavra para mim, 
secretária da Câmara, apontei algumas posições travadas na Câmara de Graduação, tais como: que a resolução traz 
dimensões importantes sobre a formação dos docentes, como por exemplo, a dimensão da gestão escolar e educacional 
não mais restrita ao Curso de Pedagogia; a centralidade da prática pedagógica; a preocupação na preparação e ao 
desenvolvimento de profissionais para funções de magistério na educação de jovens e adultos, educação especial, 
educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola, dentre outras. Apontamos os grandes 
desafios que a resolução traz, entre eles: o diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a articulação entre a 
formação inicial e continuada, a colaboração entre a União, Estados e Municípios, dentre outros (Estes aspectos 
estavam no ofício encaminhado pela ABRUEM). Destacamos a nossa preocupação com a garantia de ensino 
democrático e contextualizado com a diversidade de nosso país. Ao iniciar a fala a sra. Maria Helena Guimarães 
(Secretária Executiva do Ministério da Educação) menciona que o CNE fará escuta às diversas entidades e enfatiza que 
possivelmente até o mês de outro teremos nova resolução que abarque dimensões trazidas pela BNCC. O Relator, prof. 
Mozart Ramos, colocou alguns pontos que recomenda discussão na Câmara de Graduação: a) A carga horária 
destinada para a complementação pedagógica na Segunda Licenciatura, segundo ele excessiva; b) Falta de articulação 
entre as licenciaturas existentes em algumas Universidades; c) Possibilidade da figura de professor visitante nos cursos 
de graduação; d) Articulação entre a Educação Superior e Educação Básica. O prof. Mozart disse da preocupação em 
dar continuidade aos princípios da CNE 02/2015 e colocou-se à disposição para encontro com os membros da ABRUEM 
a fim de esclarecer e discutir sobre suas ideias. Concluímos nossa fala registrando os desafios e ainda enfatizando a 
necessidade do MEC fomentar estratégias que aproximem a Educação Básica da Educação Superior, como exemplo de 
Programas como o PIBID e Residência Pedagógica. Em 02/07/2019, Dayse Lago de Miranda. 
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Prezados, 
 

Na reunião da câmara de graduação da ABRUEM do dia 12/11/2020 foi solicitado que 
compartilhássemos com todos vocês a tabela disponível no google drive. Ela dever ser preenchida pelos 
membros que farão uso da palavra no dia da apresentação da câmara de graduação no Seminário on-line da 
ABRUEM “Desafios do Ensino Remoto Emergencial no Ensino Superior” (25/11 às 09h). 

O título da apresentação da nossa Câmara é "Experiências de educação on-line no contexto da 
pandemia: a formação docente e o uso das tecnologias digitais em IES aliadas à ABRUEM”. 

Nossa apresentação começa às 09h e termina às 09h45. Como somos em 9 membros, isso 
significa que teremos cerca 5 minutos para cada membro. POR FAVOR, atentem-se ao tempo exíguo 
que cada um de nós teremos. 

Na véspera do Seminário, sabendo de todas as falas que teremos, podemos ajustar a ordem das 
falas, bem como adequarmos o tempo de cada um, mas por enquanto, preparem-se para uma fala de 5 
minutos, possibilitando a participação de todos. 

Seminário on-line da 
ABRUEM 

Desafios do Ensino Remoto Emergencial 
no Ensino Superior 

Tempo 

Síntese da apresentação Prof. José Bites de Carvalho 10 minutos 

Título da Apresentação da 
Câmara de Graduação 

Experiências de educação on-line no contexto da pandemia: a formação 
docente e o uso das tecnologias digitais em IES aliadas à ABRUEM 

Dia 25/11/2020 das 09h às 09h45min. 

Membro Eliene Maria da Sila - Pró-reitora de graduação UNEB 

CURSO DE FORMAÇÃO TECNOPEDAGÓGICA DO PROFESSOR TECPED) 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), iniciou em 2019 um ciclo de ações voltadas ao atendimento das 
demandas de formação continuada de professores do Ensino Superior para a Sociedade do Século XXI, com 
uma parceria estabelecida entre a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) e o Grupo de Pesquisa 
Formação, Tecnologias, Educação a Distância e Currículo (ForTEC), vinculado à LPq IV - Educação, Currículo 
e Processos Tecnológicos, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), 
com o desenvolvimento da primeira etapa do Diagnóstico das Competências e da Fluência Tecnopedagógica 
Digital dos Professores da UNEB, como parte de uma ação de pesquisa e formação, coordenada pelo ForTEC. 

A partir do primeiro diagnóstico realizado de julho a outubro de 2019, foi elaborada uma proposta de formação, 
em janeiro de 2020, a qual não foi possível a implementação da constituição da equipe multidiciplinar e a oferta 
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da mesma, por conta da Pandemia da COVID- 19 e, nesse cenário, a PROGRAD fez a proposta de 
encaminharmos uma formação possível a partir do que já existia para attender as demandas de formação para 
esse momento de pandemia. 

Assim, construimos o Curso de Formação Tecnopedagógica Digital dos Professores - TecPed, com a oferta de 
duas Trilhas de Formação. A primeira de 20h, Ambientação e tecnologias digitais na sociedade, a qual objetiva 
um reconhecimento básico acerca do potencial das tecnologias digitias na nossa sociedade e, a segunda de 
30h, Possibilidades digitais: recursos e potencial de inovação das TDIC para a Educação, com uma proposta 
reaorganizada para atender as demandas do contexto educacional vigente, já apresentando possibilidades das 
tecnologias digitais de informação e comunicação para o contexto educacional atual em diversos níveis, 
segmentos e campos do conhecimento. 

Os cursos estão abertos no Moodle, como Cursos Livres Online – CLOn, com o objetivo de contribuir com a 
formação dos docentes da UNEB e de outras IPES, no sentido de auxiliar no desenvolvimento das 
competências digitais, necessárias para o exercício de um proficiência tecnopedagógica digital, diretamente 
relacionada ao domínio, inserção e uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), de 
metodologias e didáticas próprias para o ensino superior em cada campo de atuação, de acordo com as 
exigências da Sociedade Contemporânea e do contexto atual de ensino remoto emergencial. 

Onde as inscrições para o curso podem ser realizadas? Site da UNEAD, Cursos Livres Online – 
www.extensaounead.uneb.br 

Membro responsável Gladis Massini-Cagliari UNESP 
Pró-Reitora de Graduação 

As dificuldades colocadas pela pandemia são muitas, e a Unesp tem respondido positivamente ao seu 
enfrentamento, em todas as dimensões da atuação universitária, no ensino, na pesquisa e na extensão. Esta 
apresentação tem o objetivo de listar brevemente as ações da Pró-Reitoria de Graduação da Unesp no 
enfrentamento da crise desencadeada pela pandemia, focalizando estratégias de ensino que poderiam ser 
replicadas nas/estendidas às IES afiliadas à ABRUEM. 

Como iniciativa de formação continuada aos docentes, vale citar a criação do site Tecnologias  Digitais  de  
Apoio  ao  Ensino  e  Aprendizagem  (TDAEA),  h ttp://bit.ly/unesp-  tdaea, organizado pelo Instituto de 
Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas – IEP3, um ambiente em que estão divulgados, para 
docentes, discentes e servidores técnico administrativos, tutoriais, dicas, ferramentas, links para websites de 
conteúdos, bem como  a realização de lives e plantões de atendimento. Esse site é de acesso aberto, podendo 
ser do interesse das afiliadas da ABRUEM. 

Entretanto, dada a necessidade de atender a aproximadamente 3 mil docentes em um curto espaço de tempo 
para efetivar a retomada das aulas no formato remoto, a Unesp teve que ampliar o escopo do apoio aos 
docentes para além do IEP3, que, por ser uma estrutura mantida pelos nossos próprios docentes e servidores, 
não  conseguiria  atingir essa escala no tempo necessário. Assim, a Prograd lançou, no dia 22 de  junho,  em 
parceria com a empresa Nuvem Mestra, a Formação iNOVAGrad para apoio ao ensino de Graduação durante 
a pandemia COVID-19. A Formação iNOVAGrad se configura como  uma iniciativa de apoio abrangente e de 
formação docente para uso das ferramentas do GSuite. Há também o suporte de material de apoio, 
disponibilizado no site da Pró-Reitoria (https://www2.unesp.br/portal#!/prograd/inovagrad/ ). No contexto da 
formação, é possível também o docente solicitar o ensalamento no Google Classroom para as disciplinas que 
está ministrando. Essa iniciativa terá continuidade até o final de 2020, quando, passada a necessidade de 
atender a muitos em pouco tempo, a formação continuada dos docentes retornará a ficar sob a 
responsabilidade do IEP3. 

Membro responsável Eurides kuster Macedo Junior 
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A Universidade Estadual do Oeste do Paraná tem uma estrutura multicampi que abrange cinco municípios 
das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná: Cascavel, com o campus, a reitoria e o HU, campus de Toledo, 
campus de Marechal Cândido Rondon, e o campus de Francisco Beltrão, na região Sudoeste. Ao longo dos 
últimos oito anos, a Pro-Reitoria de Graduação vem se estruturando no sentido de construir uma política de 
formação de docentes. Em 2020, a assessoria pedagógica da Prograd convida o Nucleo de Formação 

A partir do resultado da pesquisa com os alunos, a Universidade lançou um edital para a entrega de 
smartfones, doados pela receita federal, para que os alunos, que indicavam a impossibilidade de frequentar as 
aulas remotas, pudessem ter acesso as atividades. 

Outra medida importante realizada pela Unioeste foi a continuidade das chamadas do vestibular e do Sisu, o 
que possibilitou que todos os calouros ingressassem antes do retorno das atividades remotas. O processo 
de transferência também ocorreu antes do retorno das atividades remotas. 

O mesmo foco de investigação, com algumas alterações, foi aplicado aos docentes da universidade. Ao 
final da pesquisa e das atividades da Comissão aprovada pelo CEPE para orientar as decisões quanto ao 
retorno as aulas no sistema remoto, o Conselho aprovou a Resolução 074/2020, a qual indicou e 
regulamentou os procedimentos de retorno, o qual ocorreu em 17 de agosto de 2020. Houve muita resistência 
quanto ao retorno no modelo remoto, por isso ficou facultativo aos alunos a matricula e aos docentes. A 
legislação interna também se orientou pelos decretos governamentais e pelas deliberações do CEE. 

Outra medida importante realizada pela Prograd foi a retomada do projeto de formação intitulado : Projeto 
Multicampi: Os Desafios da Docencia na Atualidade. Este projeto insere- se na proposta de formação 
continuada para os docentes da Unioeste, a qual sofreu alterações com o objetivo de adaptar-se à nova 
realidade imposta pela pandemia do Covid- 19. 

A palestra que tinha objetivo de discutir os saberes do docente universitário e que seria itinerante para ofertar 
em todos os campi foi ofertada pela plataforma teams e para todos os docentes, em dois turnos diferentes, 
no dia 17 de junho de 2020. A palestrante inseriu em sua apresentação, o uso de tecnologias em sala de aula. 

Docente e Prática de Ensino – NUFOPE e as Assessorias Pedagógicas dos campi, para desenvolver, em 
parceria, um projeto de formação continuada par os docentes da Unioeste. Infelizmente, a partir de março de 
2020, a universidade passa a vivenciar uma realidade completamente diferente devido à pandemia do Covid 
19. As atividades presenciais previstas para ocorrer em todos os campi também foram suspensas. 

No Brasil, o primeiro teste positivo para a Covid-19 foi confirmado na cidade de São Paulo no dia 26 de 
fevereiro de 2020. No Paraná, os primeiros casos foram confirmados no dia 12 de março de 2020 
(Governo do Estado do Paraná, 2020b). No mesmo mês, uma série de medidas sanitárias, visando o 
distanciamento e o isolamento social, foram adotadas para diminuir a propagação do vírus..Entre estas 
medidas foi instituído ato executivo número 021-2020-GRE, de 16.03.2020, que suspendeu atividades 
acadêmicas presenciais nas IEES do Paraná. Nesta conjuntura, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste) através do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) institui pela a resolução nº 054-2020 
a “comissão para estudos, avaliação, planejamento” com objetivo de fornecer subsídios para a retomada das 
atividades de ensino na Unioeste De imediato, a Prograd publicou a instrução 02/2020, que orienta o 
desenvolvimento de atividades de ensino, para contar como horas complementares, com o objetivo de manter 
o vínculo com os acadêmicos. Paralelo ao desenvolvimento dos projetos de atividades de ensino, uma equipe 
de docentes, juntos com a Prograd, realizou pesquisas com docentes e discentes, a fim de levantar dados que 
subsidiasse a comissão criada pelo CEPE para acompanhar e avaliar as possibilidades de retorno das 
atividades acadêmicas de maneira remota. 

A pesquisa proposta por este grupo teve como objetivo compreender   como era   o acesso dos membros 
deste sistema de ensino a meios técnicos para que tais atividades possam ser realizadas de maneira 
remota. Buscou-se também identificar, quantos e quais alunos ttinham acesso a computadores, tablete, 
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smartphones ou outros equipamentos que permitissem o   acesso   a   aulas   remotas(e   por contrapartida, 
principalmente quantos e quais não os tem);-quantos e quais alunos tem acesso a rede virtual (internet) e 
quais as condições de conexão e velocidade destas redes; verificar se os alunos já tinham experiencia com 
atividades de ensino on-line, portanto familiaridade com plataformas de áudio, vídeo e outras atividades que 
possam ser utilizadas;-A existência de ambiente favorável ao desenvolvimento destas   atividades fora da 
universidade; Outras questões envolvendo aspectos socioeconômicos (renda, ambiente e estrutura familiar, 
transporte etc.) que possam ter sido afetados pela pandemia e que poderiam ter impactado no 
desenvolvimento e gestão das atividades de ensino também foram investigados. 

Durante o restante do ano, realizou-se palestras, minicursos, fórum da licenciatura e encontros pedagógicos. 
Todas as atividades de formação levaram em consideração temas apresentados nos encontros pedagógicos 
realizados nos campi, em anos anteriores e também por meio da pesquisa realizada antes do retorno das aulas 
no sistema remoto. 

Dentre as temáticas demandadas, citamos a seguir as que já foram trabalhadas neste processo de formação: o 
uso da plataforma teams em sala de aula, metodologias ativas e o uso de tecnologias em sala de aula, 
Educação ambiental e os projetos pedagógicos da graduação. 

Paralelo ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, a Universidade organizou um proposta de calendário 
para dar continuidade e finalizar o ano letivo de 2020. A proposta foi de ofertar 100% dos componentes 
curriculares em dois períodos, um de janeiro à maio e o outro de maio à setembro. 

A realidade atual nos impulsiona a buscar caminhos para vencer os desafios colocados em função da 
pandemia: 

a) Como será o retorno presencial? 

b) Retorno escalonado? 

c) É possível considerar o que foi positivo no uso das tecnologias e refletir o que é possível continuar no 
retorno presencial? 

d) Como garantir orçamento para atender as normas sanitárias? 

e) Como construir uma politica de valorização do profissional da Educação nesse novo contexto? Onde 
buscar recursos para equipar a Universidade com estrutura tecnológica suficiente para continuar 
realizando um ensino de graduação de qualidade no retorno presencial? 

f) Criar políticas de acesso, permanência e terminalidade, a partir de um novo modelo de graduação? 

g) Como garantir o acompanhamento do egresso? 

h) Como estabelecer os calendários respeitando as realidades específicas das áreas? 

Membro responsável Fabíola de Jesus Soares Santana (UEMA) Pró-Reitora Adjunta de 
Graduação 

Em 2019, a Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Pró- Reitoria de Graduação, criou o Programa 
Graduação Uema 4.0: Formação de Professores da Uema como uma política de fortalecimento do ensino de 
graduação.   O objetivo é oportunizar aos professores da UEMA, um programa de formação permanente com 
encontros presenciais e virtuais que provoquem a reflexão crítica e emancipatória da práxis educativa dos 
professores, de modo a reinventar suas ações didático-pedagógica e tecnológica conectando-as às 
metodologias ativas para ensinar e avaliar a aprendizagem dos estudantes pautadas em práticas inovadoras. 
Além disso, entende-se que uma formação tecnológica e pedagógica permanente dos professores possibilita 
instituir uma cultura do aprender, realizada a partir de processos criativos, interativos e flexíveis de modo a 
construir uma comunidade de aprendizagem colaborativa. Os cursos são ofertados em parceria com o Núcleo 
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de Tecnologias para Educação (UemaNet), a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(CTIC/Uema) e o apoio da Divisão de Formação Profissional e Avaliação de Desempenho (Coordenação de 
Desenvolvimento e Capacitação) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP). 

Para a retomada de nosso Calendário Acadêmico, durante a pandemia, discutimos, 
consultamos a comunidade acadêmica, avaliamos o cenário de propagação e de contágio da 
COVID-19, a fim de definir como poderíamos retornar às nossas atividades acadêmicas. A 
reitoria designou comissão para retomadas das atividades presenciais e estabeleceu todos os 
protocolos de segurança para prevenção do contágio e propagação da COVID-19. 

A Pró-Reitoria de Graduação realizou duas consultas para avaliar as condições tecnológicas e acadêmicas 
dos professores e alunos. Apesar de constatarmos desafios, as consultas revelaram que a maior parte 
da comunidade apoiava a ideia do retorno e achava-se em condições de fazer uso de tecnologias digitais em 
suas disciplinas de modo offline/online, em face do necessário distanciamento social como medida de 
proteção da proliferação e disseminação da Covid-19. Iniciamos, então, ações relacionadas à discussão, 
como webnários, sobre temáticas relacionadas ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TDIC), ensino on- line, novas ambiências digitais: desafios para os professores e alunos e competências 
digitais. 

Antes houve a necessária formação de nossos professores para o ensino mediado por Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (TDIC) com a oferta sob a coordenação do Programa Graduação 4.0 de dois 
cursos: Desenho Didático para o ensino on- line (UemaNet) e Planejamento integrado às ferramentas 
pedagógicas do SIGAA (Programa 4.0 e Coordenação de Tecnologias da Informação e Comunicação). 

Realizamos primeiramente um período especial de forma remota, de adesão facultativa de alunos e 
professores, com oferta de até 2 (duas) disciplinas por turma. Foram 265 disciplinas ofertadas e cerca de 
4.739 alunos matriculados. Foram realizadas duas avaliações dessa primeira oferta a fim de que 
pudéssemos avaliar as dificuldades enfrentadas por alunos e professores no contexto do ensino remoto e 
promover a necessária intervenção. 

A partir dessa experiência e considerando o quadro da espacialização da COVID-19 nos campi da Uema, o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio da Resolução nº 1.420/2020 

CEPE/UEMA, aprovou a retomada dos semestres letivos de 2020.1 e 2020.2 de forma remota. Estabeleceu 
também diretrizes para as atividades educacionais de forma não presencial nos cursos presenciais de 
graduação da Uema, com a Resolução nº 1.421/2020 

CEPE/UEMA, em virtude da situação de excepcionalidade da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). 
Foi aprovada também a Resolução nº 1.422/2020 – CEPE/UEMA que estabelece procedimentos e regras a 
serem adotados para retorno de estágio, aulas práticas, atividades de pesquisa realizadas por aluno de 
graduação e defesas de trabalho de conclusão de curso, no âmbito da Universidade Estadual do 
Maranhão, durante a pandemia da COVID-19, respaldadas nos decretos estaduais e normas do Conselho 
Estadual do Maranhão. Foi implementada também a política de inclusão digital com a compra de 5.000 
(cinco mil) chips adquiridos para o acesso à internet no ensino remoto. 

As dificuldades apontadas por alunos e professores nas avaliações que a PROG, por meio da Coordenação 
Técnico-Pedagógica e Divisão de Acompanhamento de Avaliação do Ensino, tem realizado, relacionam-se 
principalmente a questões de ordem: 

a) Didático-pedagógica – adaptação às metodologias ativas mediadas pelas TDIC (professores e alunos) 
e produção de conteúdos e trabalhos das disciplinas; 

b) Tecnológica – problemas de conexão e acesso à internet ou ao recurso tecnológico; desconhecimento. 

c) Socioafetivas – saúde mental fragilizada de alunos e professores decorrente dos impactos da 
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pandemia da COVID-19 em suas vidas. 

Acões decorrentes das consultas e avaliações internas aplicadas ao ensino remoto: 

- Criação do Programa de Acolhimento Psicológico para alunos, professores e servidores, coordenado pela 
PROGEP; 

Criação de agenda de webnários pela PROGEP sobre o desafio de aprender a lidar com as emoções no 
contexto acadêmico em tempos de distanciamento social e os impactos da COVID-19; 

Criação do Conversa 4.0 (espaço de atendimento aos professores com sala criada em plataforma virtual de 
acesso a todos pelo e-mail institucional com a equipe de apoio pedagógico da PROG e do Programa 
Graduação 4.0); 

Ciclo de palestras da Cesta digital – (espaço destinado às lives do Graduação Uema 4.0 e da PROG para 
alunos e professores com especialistas da Uema e de outras IES sobre temáticas relacionadas ao ensino on-
line e à formação de professores e a superação de dificuldades relacionadas às questões didático-
pedagógicas, tecnológicas e socioafetivas, principalmente nas relações professor- aluno. 

Metodologias ativas no ensino remoto - Profa. Dra. Lilian Bacich - Tríade Educacional, mediação Profa. Dra. 
Fátima Rios (UEMA) 

Metodologias ativas nos anos iniciais do Ensino Fundamental: princípios e práticas pedagógicas na formação 
dos professores - Prof. Wedson Jonas (UEMA) - Mestrado Profissional em Educação da Uema, mediação 
Profa Dra Fátima Rios (UEMA) 

Fortalecimento do Programa de Assistência Estudantil com o acréscimo da política de inclusão digital aos 
auxílios já existentes pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE); 

Permanente avaliação das ações para planejamento da formação 

de professores com temáticas relacionadas às demandas emergentes no contexto educacional, bem como 
identificação de outros fatores que possam contribuir para a melhoria do ensino no contexto da pandemia. 

Os cursos da formação docente estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
<https//ava.progep.uema.br>.; 

Membro responsável Angela Popovici Berbare 
Pró-reitora de Graduação da Universidade de Taubaté (UNITAU) 

A ressignificação da educação: o legado da pandemia 

Durante a pandemia causada pela Covid -19, que impôs o distanciamento social como uma forma de conter a 
propagação do novo coronavírus, ressignificar a maneira de aprendizagem em fase de isolamento social foi a 
necessidade imperiosa para nossa Universidade. A forma encontrada pela Universidade de Taubaté (UNITAU) 
para continuar a ofertar cursos nas áreas de Biociências, Exatas e Humanas e não interromper os processos de 
formação dos estudantes em condição excepcional de educação não presencial foi a utilização de tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC), com as inúmeras possibilidades de interação que as plataformas 
digitais proporcionam. 

Nesse contexto, a educação remota tomou contornos mais abrangentes e ficou mais popularizada pelo 
aumento do contato dos alunos com a tecnologia digital durante o período de isolamento. Diante desse cenário, 
a UNITAU ofertou ao corpo discente a possibilidade de acesso aos conteúdos das aulas no momento em que 
desejassem, postados no Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA), pela Plataforma Moodle, independentemente 
da sincronicidade. 

O corpo docente foi atendido com um conjunto de processos formativos que buscou auxiliá-lo durante essa 
transposição do ensino presencial para o ensino remoto, dentro do contexto emergencial. Foi feito o 
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planejamento, a construção e a aplicação de formações continuadas para os professores por meio do Programa 
de Formação Continuada (PROFOCO). Em uma multiplicidade de dias, horários e turmas, para todo o corpo 
docente, composto por 

504 professores, de forma intensiva, as formações prepararam o professor para utilizar os recursos do EVA 
(assíncrono) e ferramentas para aulas síncronas, nos dias e horários previstos no cronograma de aulas, como 
por exemplo Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. 

Para isso, a equipe EVA, composta por profissionais que trabalham com as disciplinas com parte de carga 
horária a distância foi acionada e orientada para dessem suporte técnico a todos os professores, levando em 
consideração as peculiaridades, necessidade e dificuldades de cada docente, em três grandes frentes de 
trabalho: 

A primeira etapa de trabalhos consistiu em familiarizar os professores com o Espaço Virtual de 
Aprendizagem (EVA) e as possibilidades de ações dentro da plataforma, tais como registro de plano de 
aula, colocação de materiais de estudos, organização de aula, elaboração de tarefas, questionários, ensaios, 
avaliações, fórum, entre tantos outros recursos que são disponibilizados pelo Moodle. 

A segunda etapa de formação buscou apresentar as funcionalidades das ferramentas para aula síncrona, 
dando ênfase para o Zoom, com uma licença inicialmente adquirida pela UNITAU e, a seguir, para a 
Microsoft Teams, também com licença adquirida pela UNITAU. Similarmente à etapa anterior, foram 
disponibilizados diversos horários e dias para que todo corpo docente fosse atendido. 

Dentre as formações, podemos destacar: 
a) Orientações para gravação de Videoaulas e Podcast; 
b) Gravações de aulas para YouTube e Plataforma EVA; 
c) Captura de tela e gravação de áudio utilizando o PowerPoint; 
d) Edição de vídeo usando o programa openshot; 
e) Videoconferência pelo StreamYard, Zoom, Skype, Microsoft Teams; 
f) Criação de Blog no WordPress; 
g) Prática com metodologias ativas; 
h) Palestras diversas com profissionais renomados nas mais diversas áreas; 
i) Gamificação como recurso de aprendizagem; 
j) Aulas com o uso de recursos tecnológicos e midiáticos inovadores; 
k) Como inserir Pasta no EVA; 
l) Como inserir link para um site no EVA; 
m) Como inserir arquivo no EVA; 
n) Como inserir livro no EVA; 
o) Como encontrar imagens de uso livre; 
p) Orientação para Dropbox; 
q) Como inserir uma tarefa no EVA; 
r) Como gravar uma videoaula com o ZOOM; 
s) Tutorial Como criar imagens e editar fotos utilizando o Canva; 
t) Como fazer uma videoconferência utilizando o zoom; 
u) Como verificar na sala a participação dos alunos. 

A terceira etapa consistiu na promoção do curso Estratégias pedagógicas para educação digital, ofertado de 
modo assíncrono, com o objetivo de contribuir para a compreensão da dimensão da educação a distância e 
apresentar a riqueza de possibilidades dessa modalidade de ensino, em momento extremamente oportuno. 
Essas três etapas de formação docente representou um passo na transformação da concepção acadêmica 
da instituição, com investimento em tecnologia e elaboração de conteúdos para o espaço virtual de 
aprendizagem, promovendo a ressignificação do processo educacional. 
Salientamos que os Trabalhos de Conclusão de Curso, colações de grau, reuniões de conselhos foram 
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realizados de forma remota, utilizando ferramentas de videoconferência, de acordo com toda a legislação, que 
foi alterada para se adequar aos conselhos Nacional e Estadual de Educação. 
A UNITAU estabeleceu orientações escritas sobre condutas que deveriam ser adotadas diante do momento 
excepcional de pandemia e criou protocolos para serem seguidos, referentes a aulas remotas, controle de 
atividades executadas pelos acadêmicos, diversidade de formas de avaliação não presencial, atividades práticas 
presenciais e práticas de estágio supervisionado, que foram repostas de forma gradativa, a partir de maio de 
2020, para o Curso de Medicina; julho para os cursos de Fisioterapia, Odontologia, Enfermagem e Nutrição e 
08 de setembro para os demais cursos, atendendo às especificidades da formação acadêmica, entre outras 
questões importantes para o atuação do professor. 
A UNITAU criou protocolo para o retorno seguro às atividades práticas e práticas de estágio para toda a 
comunidade universitária, disponibilizou EPI para alunos, professores e funcionários, promoveu a higienização 
e adequação de salas e laboratórios, observando o necessário distanciamento, além de realizar a aferição de 
temperatura ao acessar os ambientes e colocar tapetes sanitizantes nas entradas dos espaços. 

A reinvenção de aulas, os novos comportamentos frente às inúmeras possibilidades que a tecnologia oferece, 
as mudanças no estilo das relações interpessoais são algumas das marcas que a atual pandemia deixa como 
legado à educação em nossa instituição. 
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Este questionário tem como objetivo conhecer o perfil socioenconômico dos estudantes das 
Instituições de ensino superior pertencentes à Abruem com a finalidade de subsidiar a 
construção de políticas nacionais de educação superior das universidades estaduais, 
confessionais e municipais. 

 
 

1. Número de estudantes de sua IES por modalidade de ensino Presencial 
                                                        À Distância 

2. Número de estudantes por sexo de sua IES 
Masculino 

          Presencial À Distância 
 

          Feminino 
          Presencial À Distância 

3. Faixa etária dos estudantes de sua IES.  

  Até 18 anos 
Entre 34 a 41anos Entre 42 a 
49 anos Mais de 50 anos 

4. Número de estudantes por gênero de sua IES. 

5. Estado Civil do número de estudantes de sua IES. Solteiro 
(a) 

Casado (a)/ mora com um(a) companheiro(a) Separado (a) 
divorciado(a) 
Viúvo (a) 

6. Raça que os estudantes se considera: Branco 
(a) 

Pardo (a) Preto (a) 
Amarelo (a) Indígena 
(a) 

7. Quantos e tipos apresentam necessidades educacionais possui? Surdez 
Baixa visão Deficiência auditiva 
Deficiência física Deficiência 
múltipla 

8. Quantidade de estudantes trabalhadores da IES. 
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9. Qual a condição de moradia. 
Casa própria 
Mora com os pais 
Mora em república com amigos 
Mora com parentes 
Mora sozinho de paga aluguel 

10. Qual a Religião/Doutrina a que pertence. 
Católica 
Protestante ou evangélica 
Espírita 
Umbanda ou Candomblé 
Outra 
Sem religião 

       11.Indique, qual dos serviços de assistência estudantil sua IES 
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Fotos 
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