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“Professores há aos milhares. Mas professor é profissão, não é
algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário,
não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande
amor, de uma grande esperança. ”
							Rubem Alves
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Prezado Docente,
este manual traz informações úteis para auxiliá-lo no desempenho de suas atividades na
Unigranrio, com esclarecimentos importantes para o exercício das suas atividades profissionais.
Nele, é possível encontrar orientações acadêmicas relacionadas aos cursos de graduação, pósgraduação, estágios, atividades extensionistas e de iniciação científica, entre outros. A utilização
dessas informações, contidas também em documentos normativos da Unigranrio (Estatuto,
Regimento Geral, Regulamentos), possibilitará o desempenho de suas atividades, tornando público
e transparente os procedimentos essenciais à gestão adequada da sala de aula. Tais documentos
normativos informam aos professor sobre as facilidades de comunicação interna, legislação
institucional, procedimentos acadêmicos do aluno e do professor, entre outras informações
relevantes.
Que a nossa ação educativa permaneça caracterizada pelo trabalho coletivo e harmonioso, pela
competência e responsabilidade que nos unem e nos permitem ser educadores!

Desejamos boas-vindas e
um ótimo trabalho!
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Breve Histórico da Unigranrio
A história da Unigranrio começou em 1970, ano em que o professor José de Souza Herdy criou
a Associação Fluminense de Educação (AFE), entidade mantenedora das Faculdades Unidas
Grande Rio. Em 1972, foram implantados os primeiros cursos superiores – Ciências Contábeis e
Administração. Os cursos de Pedagogia e Letras começaram a funcionar no ano seguinte, sendo
criado, em 1974, o Centro Educacional de Duque de Caxias (CEDUC) para atuar como Colégio
de Aplicação. A década de 1980 registrou a criação dos primeiros cursos da área de Saúde —
Odontologia, Enfermagem e Farmácia, seguidos dos cursos de Ciências Biológicas, Matemática e
Química.
O ato de reconhecimento da Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy – Unigranrio
se deu pela Portaria Ministerial nº 940, publicada no D.O.U. de 17 de junho de 1994, tendo sido
criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo. Em 1995, vieram integrar este
elenco o curso de Medicina Veterinária e a habilitação Português-Espanhol do curso de Letras.
Os anos 1990 registraram a criação dos cursos de Medicina e Fisioterapia, que vieram enriquecer a
área da saúde. No primeiro semestre de 2000, a Unigranrio lançou o curso de Educação Física; já em
2003, criou o curso de Bacharelado em Serviço Social e inúmeros cursos superiores de tecnologia;
e no primeiro semestre de 2004, iniciaram-se os cursos de Bacharelado em Nutrição, Licenciatura
em Educação Artística (Artes Visuais) e Licenciatura em História.
A Universidade Unigranrio oferece cursos de Graduação, Graduação Tecnológica, Extensão,
Atualização, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em diversas áreas do conhecimento,
distribuídos em 11 campi e unidades:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Campus I - Duque de Caxias;
Campus II – Lapa;
Campus III – Silva Jardim;
Campus IV – Magé;
Campus V – São João de Meriti;
Campus VI – Macaé;
Campus VII — Nova Iguaçu;
Unidade Santa Cruz da Serra;
Unidade Barra da Tijuca;
Unidade Carioca Shopping;
Unidade Fatenp.

Manual do Docente

7

Princípios Norteadores da Unigranrio
▪▪ Para satisfazer às necessidades do mercado, a qualidade do processo ensino/aprendizagem
e dos serviços prestados deve ser a principal prioridade do nosso corpo de gestores
acadêmicos, docentes e funcionários;
▪▪ O contínuo crescimento da Universidade depende da sua capacidade de se antecipar aos
concorrentes, na adaptação às mudanças e aproveitar, inteligentemente, as oportunidades
que surgirem;
▪▪ A imagem da Unigranrio deve ser o símbolo de alto padrão de qualidade no ensino;
▪▪ A Unigranrio deve estar inovando permanentemente, enquanto instituição de educação,
com estrutura curricular flexível em conteúdo e metodologia, dando ênfase à relação
humana entre docente e aluno e transmitindo os conceitos básicos da ética profissional;
▪▪ Na Universidade, a integridade moral nunca deve ser negligenciada. As relações entre
docentes, alunos e funcionários devem estar respaldadas em condutas transparentes que
gerem respeito e credibilidade;
▪▪ O sucesso só pode ser fruto da participação e envolvimento de todos os que fazem parte
da Unigranrio; qualquer ação é sempre um trabalho de equipe. É necessário reconhecer
e recompensar aqueles que se destacaram por suas contribuições para a busca da
excelência da Instituição.
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Missão, Visão e Valores

Missão
Promover a qualidade de vida, tendo como instrumento básico o processo educacional.
Visão
Ser uma instituição que entrega valor à sociedade, empenha-se na oferta de uma educação
que participe ativa e permanentemente das comunidades em que se insere, e atue como
agente de transformação social por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.
Valores
São valores vivenciados pela UNIGRANRIO: Fé - Liberdade - Paz - Solidariedade Honestidade - Justiça - Dignidade - Tolerância

Lema
▪ ▪ Ir além da sala de aula.
Pilares Estratégicos
São fundamentos para a realização da missão da Unigranrio. Além de seus valores, os pilares que
sustentam as diretrizes pedagógicas e os projetos pedagógicos de cursos são definidos como:
▪ ▪ Sustentabilidade: Os projetos, currículos e programas buscam promover a ideia do
sustento econômico como vetor da equidade social e equilíbrio ambiental, práticas
de negócios e processos operacionais, objetivando o alcance e manutenção da
qualidade de vida pessoal e planetária;
▪▪ Empregabilidade: Os projetos, currículos e programas buscam a adequação às demandas
da sociedade e a promoção da autonomia profissional e intelectual dos alunos;
▪▪ Empreendedorismo: Os projetos, currículos e programas buscam promover a criação
da cultura, o desenvolvimento das habilidades e das atitudes necessárias à formação
da competência empreendedora, capacitando seus alunos a transformar ideias em
ações e conduzir suas carreiras. É a forma de gestão que se define pela relação ética
e transparente da organização com todos os públicos com os quais ela se relaciona e
pelo estabelecimento de metas organizacionais compatíveis com o desenvolvimento
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.
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Forças Motrizes
▪▪ Docentes: São as molas propulsoras do sucesso, a inteligência das ações e o fator
determinante da reputação e vitalidade da Universidade. São parceiros de excelência
do processo de ensino/aprendizagem e principais alicerces da imagem institucional.
Deve-se buscar professores competentes, reconhecidos pela sociedade por sua vocação
acadêmica e pelo mercado de trabalho por sua capacidade profissional, com interesses
que sejam coerentes com as premissas e padrões instituídos pela Unigranrio;
▪▪ Ensino: O foco deve estar na transformação do ser humano. O docente atua como
facilitador e agente do processo de aprendizagem e canaliza as descobertas a partir da
realidade do próprio grupo de alunos, capitalizando sua inteligência a partir do pressuposto
de que as pessoas crescem por si mesmas, à medida que seu potencial seja estimulado.
O aprendizado interativo é um fator fundamental neste processo;
▪▪ Alunos: O aluno é a razão da existência da Unigranrio. Todos devem estar totalmente
voltados para os alunos, estabelecendo uma relação duradoura e de parceria. O aluno,
por sua vez, deve manter uma postura de respeito em relação à Universidade, docentes
e funcionários;
▪▪ Funcionários: Representam peça fundamental na engrenagem que compõe o sucesso
da Unigranrio. Os valores humanos considerados essenciais são a participação, o
reconhecimento e o respeito mútuo. Todos devem se sentir responsáveis pela melhoria
contínua da excelência da Universidade.

1. Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
O objetivo deste conjunto de informações é orientar os docentes quanto às normas, condições e
instrumentos de suporte que são oferecidos para a efetivação da atividade acadêmica.
As informações são resumidas e autoexplicativas, porém qualquer informação mais detalhada que o
docente necessitar é só procurar um funcionário da Secretaria da Escola respectiva ou o Coordenador
do Curso, além dos documentos institucionais que estão disponíveis no Portal da Universidade.
Gostaríamos de convidá-lo(a) a conhecer melhor a Unigranrio. Utilize o nosso Portal, visite nossos
Campi e Unidades, converse com outros docentes, funcionários e alunos. Sinta-se à vontade.
Desta forma, você descobrirá porque a Unigranrio é a melhor opção para os alunos e parceiros na
contínua busca pela excelência no conhecimento e experiência prática.
DOCENTE – O Perfil do Profissional da Unigranrio
Educar engloba o processo de desenvolver a capacidade física, intelectual e moral do ser humano
em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Além disso, leva em consideração o
aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas (intelectuais e psíquicas) e envolve o
conhecimento e prática dos usos de sociedade – civilidade, delicadeza, polidez, cortesia, aparência
pessoal e conduta moral.
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Dentro dessa concepção, concluímos que a educação é um processo holístico; logo, o educador
é aquele cujo ato de educar reflete sua visão holística do ser humano.
A docência exige discência, ou seja:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Rigorosidade metódica;
Respeito ao referencial dos alunos;
Criticidade;
Ética e estética;
Palavras e exemplos;
Aceitar riscos, aceitar o novo e rejeitar a discriminação;
Reflexão crítica sobre a prática;
Reconhecimento e assumir a identidade cultural.

Ensinar é mais do que transmitir conhecimento, necessitando:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Consciência do inacabado;
Reconhecimento à autonomia do ser educador;
Bom senso;
Humildade e tolerância;
Apreensão da realidade;
Alegria e esperança;
Convicção de que mudança é possível;
Curiosidade.

Ensinar é próprio do ser humano, exigindo:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Segurança, competência profissional e generosidade;
Comprometimento;
Compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo;
Liberdade e autoridade;
Tomada consciente de decisões;
Saber escutar;
Reconhecer que educação é ideologia;
Disponibilidade para o diálogo;
Querer bem aos educandos.

O Perfil Profissional
O docente da Unigranrio desenvolve as suas competências utilizando habilidades variadas.
Ele pesquisa temas atualizando-se na matéria (leituras, participação em seminários, congressos,
workshops, oficinas, eventos, internet etc.), com curiosidade intelectual, senso crítico, intuição,
disciplina, estando aberto a novos paradigmas.
Além disso, ele planeja suas aulas com organização, capacidade de atenção, concentração e
disponibilidade de tempo.
O docente ministra as aulas com carisma, empatia, motivação, dinamismo, domínio conceitual,
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boa verbalização, clareza na exposição de ideias, capacidade de ouvir e creditar o que lhe
é dito/arguido, flexibilidade, capacidade de síntese, equilíbrio emocional e capacidade de
conduzir dinâmicas.
Ele avalia o desempenho de seus alunos com capacidade de análise/critério, discernimento
e humildade. Avalia ainda o autodesempenho com autocrítica, desejo de melhoria contínua e
pró-atividade.
O docente participa ativamente na equipe com capacidade de trabalho em conjunto (time),
envolvimento e disponibilidade de tempo, e ainda avalia a disciplina com atualização, formação
conceitual e senso crítico.
Normas e Procedimentos
Documentação:
O docente recém-selecionado deve entregar os documentos referentes à admissão no Setor
de Recursos Humanos da Unigranrio. A relação de documentos é informada pelo próprio
setor.
Ele deve atualizar semestralmente o Currículo Lattes e trazer à secretaria da Escola a
documentação comprobatória dos itens atualizados até o mês de Junho e Dezembro de
cada ano.
Biblioteca:
O docente deve ser frequentador da biblioteca Unigranrio.
Deve conferir todos os livros de sua ementa e indicá-los aos alunos.
Pelo menos 01 (um) livro da bibliografia básica deve ser seguido amplamente no Plano de Ensino,
com forte incentivo ao discente para pesquisa e/ou aquisição.
Laboratórios:
O docente deve conhecer todos os laboratórios de utilização do curso que ministra aulas; assim,
poderá estimular a prática discente.
O docente deve reservar, no início do semestre, as datas e os laboratórios que serão utilizados ao
longo do período.
Os docentes deverão repassar para a coordenação do curso e o responsável pelos laboratórios,
quando for o caso, a lista dos materiais e equipamentos que serão utilizados nas aulas laboratoriais.
Em seguida, a coordenação do curso validará a lista de materiais e equipamentos para que o
responsável pelos laboratórios possa prepará-los de forma adequada para aula.
Folha de Ponto – Falta e Atraso:
A Folha de Ponto tem a finalidade de registrar a presença do docente, o controle de atrasos e
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faltas, e servir de base para seu pagamento mensal. Trata-se de um relatório, que fica na sala dos
professores da Escolas /Campi/Unidades e precisa ser assinado pelo docente, impreterivelmente,
no dia e horário em que está na Instituição para ministrar aula.
O docente deverá informar na data correta o seu horário de entrada e saída da sala de aula e,
por último, assinar, pois a ausência de sua assinatura caracteriza falta no dia que não houve
assinatura.
Dá-se uma tolerância de 15 minutos para um eventual atraso. Após o período de tolerância,
o docente deverá assinar o ponto com a observação do horário exato da assinatura (Ex: aula
19:00, chegou às 19:30, assinatura 19:30).
A checagem da folha de ponto é feita pelo funcionário da Secretaria e ocorre em 02 (dois)
turnos: 1º checagem às 14:00 (turno manhã) e 2º checagem às 21:30 (turno tarde e noite). Se
na checagem não constar assinatura do docente na folha de ponto, será lançado falta.
Caso o docente tenha algum problema que o impossibilite de chegar no horário correto da aula, ele
deverá entrar em contato com a Secretaria da Escola e informar o horário previsto de sua chegada,
pois, assim, os discentes serão devidamente orientados pelos funcionários da Escola.
Todos os relatórios diários de ponto são arquivados e analisados posteriormente pelo(a)
Coordenador(a) de Curso, Diretor da Escola ou Campi/Unidade e Setor de Recursos Humanos.
Esquecimento e Justificativas:
O docente que, eventualmente, se esquecer de assinar o ponto deve procurar a coordenação do
seu curso, explicar o ocorrido e fazer a justificativa por escrito na própria folha de ponto.
Em caso de doença, o docente deverá anexar à sua folha de ponto o atestado médico. Da mesma
forma, caso o docente participe de algum evento, deverá anexar à folha de ponto o certificado
de participação. Para esse último caso, é necessário que o docente tenha a aprovação da sua
Coordenação.
Para os docentes que ministram aula em cenários externos (ESCOLA ), se quiserem realizar
alguma atividade em local diferente, deverão anexar à folha de ponto e-mail da Coordenação
com a ciência das mudanças em relação ao local da aula. (Ex: o professor que tem turma alocada
no cenário HEAPN, mas aplicará prova para turma no campus Duque de Caxias, precisa anexar
à folha de ponto ciência da Coordenação em relação a essa mudança de local).
As justificativas, atestados e comprovantes não impossibilitam a colocação de FALTA na folha
de ponto dos docentes, uma vez que o abono só ocorrerá com a concordância do Coordenador
de Curso.
Falta Docente:
Na eventualidade do docente precisar faltar às suas aulas, os seguintes procedimentos são observados:
▪▪ O docente deve enviar e-mail à turma e repassar a cópia para a Coordenação do Curso;
▪▪ O docente deve avisar à Secretaria que se encarregará de avisar aos alunos de forma
institucional;
▪▪ Se possível, o docente deve telefonar para o representante de turma.
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Reposição de Aulas:
Para reposição, por qualquer motivo, o docente deve orientar-se pelo calendário acadêmico e
marcar a reposição com orientação do Coordenador. É necessário que o docente e/ou Coordenador
do Curso verifique, junto à Secretaria, a disponibilidade de salas e a melhor forma de comunicação
aos alunos.
A reposição de aula abona o desconto financeiro da falta, desde que aprovado pelo Coordenador
de Curso.
Mudança e Reserva de Sala:
O docente não pode mudar de sala sem autorização da Coordenação do Curso e, principalmente,
da Secretaria da Escola . É responsabilidade do docente avisar a turma, da melhor forma possível,
sobre a mudança de sala.
A reserva de sala deve ocorrer com 48 horas de antecedência e o docente deve fazer o pedido
por e-mail aos funcionários da Secretaria de Apoio ao Docente. No máximo um dia antes da
data solicitada para reserva, a Secretaria de Apoio ao Docente responderá ao docente, via
e-mail, sobre qual sala foi reservada.
Calendário Acadêmico:
O calendário acadêmico é o guia de orientação aos alunos, docentes e Secretaria quanto às
datas preestabelecidas pela Instituição. Este deve ser usado (praticado/cumprido) como base para
desenvolver o cronograma de aulas, avaliações e eventos. O calendário acadêmico está disponível
na Secretaria da Escola e nas Coordenações para qualquer docente da Unigranrio.
Plano de Ensino:
Os planos de ensino devem ser colocados no Portal, na pasta da disciplina, à disposição do aluno,
sempre no início do semestre letivo, no primeiro dia de aula, conforme calendário acadêmico.
O Plano de Ensino deverá ser apresentado ao corpo discente e poderá ser ajustado, se houver
necessidade, sendo publicada a versão final no portal, segundo cronograma institucional.
Notas e Faltas:
O docente, após cada aula, deve registrar no Portal as faltas dos alunos.
As notas devem ser publicadas nas datas definidas pelo calendário acadêmico, lembrando que o
não cumprimento deste prazo tem registro automático no sistema de conferência da Unigranrio.
Na aula seguinte, a cada avaliação, o docente deve fazer a vista de prova com os alunos e colher
as assinaturas em documento comprobatório de entrega das Avaliações.
Em caso de não cumprimento do prazo preestabelecido, no calendário acadêmico, para o
lançamento das notas e faltas, os docentes estão sujeitos à advertência formal, de acordo com o
Código de Ética e o Regimento da Instituição.
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Portal:
O Portal Unigranrio é a ferramenta mais utilizada pelos docente e alunos. Toda a comunicação
com o aluno deve ser feita por ele.
Neste espaço, o docente:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Lança as notas e faltas;
Inclui e exclui material (arquivos);
Registra publicamente as datas das avaliações;
Verifica seu horário (turmas, salas);
Envia e-mails;
Verifica os documentos institucionais, faz alterações cadastrais, consulta o currículo
Lattes, oferece e registra sua disponibilidade para disciplinas.

Enfim, além de facilitar o processo e organização, o portal registra o que foi acordado com
o aluno.
Estes registros são de extrema importância para excluir dúvidas e evitar questionamentos e
demandas desnecessárias.
Primeiro Acesso ao Portal
No Portal Unigranrio, clique em cadastre-se, que fica logo abaixo do ícone Contatos e Trabalhe
Conosco;
1. Aparecerá a página com as Condições de Uso dos Serviços do Portal. Leia até o fim e
clique em Eu aceito;
2. Logo após, aparecerão as Instruções de Cadastro;
3. Preencha o Usuário com o número de sua matrícula e coloque o número do CPF e a
Data de nascimento;
4. Logo abaixo, crie uma senha e clique em continuar.
Material de Suporte:
É de responsabilidade dos atendentes da Secretaria o suporte ao docente no que se refere a:
Requisição para Cópias de Instrumento de Avaliação
Os instrumentos formais de avaliação serão reproduzidos mediante aprovação da Coordenação ou
do Núcleo Docente Estruturante – NDE e os docentes deverão enviar 03 (três) semanas antes do
término do prazo de lançamento das notas (AV1 e AV2) – vide Calendário Acadêmico. A forma de
recebimento será definida por cada Coordenador, podendo ser por e-mail ou impressa.
O docente também deverá preencher e entregar a solicitação de reprodução das avaliações para
o Coordenador ou professor do NDE junto com as avaliações.
A retirada da avaliação é feita pelo docente na secretaria da Escola com os funcionários da sala de
apoio aos professores. Junto com a avaliação será disponibilizada a pauta de chamada da turma
que fará tal avaliação.
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Requisição de Equipamentos
O docente deve solicitar por e-mail, por meio de preenchimento de requerimento (conforme
exemplo), ao setor de audiovisual (audiovisual@unigranrio.com.br), os equipamentos necessários.
Nos casos em que o equipamento for entregue à Secretaria da Escola, o professor deverá
comunicar aos funcionários da secretaria. A secretaria da Escola não guarda equipamentos do
audiovisual, assim como não guarda equipamentos dos docentes.

Data

Horário

Bloco/Sala

Equipamento
Ex: Tela, projetor,
CPU, caixa de som.

Professor

Situação
(preenchimento
pelo audiovisual)

É responsabilidade do docente a utilização do equipamento durante a sua aula até a devolução
ao setor. O docente deve combinar e/ou entrar em contato com o setor para a retirada e
devolução do equipamento após utilização.
Requisições de Outros Materiais
Qualquer outro material (lápis, canetas, folhas...) deve ser solicitado ao atendente da Secretaria
Docente.
Reserva do Auditório e Quadra Poliesportiva
Solicitar para o atendente da Secretaria Docente.
Outras Normas e Procedimentos Acadêmicos
2ª Chamada de Avaliação
Não temos no nosso regimento interno a 2ª chamada de avaliações, exceto no caso de Avaliação
Suplementar (AS).
Acompanhamento Especial
Período de Afastamento:
O período autorizado para afastamento do aluno é somente o que está escrito no documento
da Escola, devendo ser de no mínimo 15 dias (com exceção de doença infectocontagiosa). É
importante ressaltar que o solicitante só tem direito a 50% da carga horária do período letivo para
o acompanhamento especial. Caso perceba pedidos reincidentes, favor sinalizar.
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Avaliações:
Segundo Regimento da Universidade.
Revisão de Prova, Notas e Faltas:
O aluno deve solicitar por meio de requerimento, em sua página no Portal Unigranrio.
PRESSUPOSTO
A revisão de notas só valerá a pena se refletir um processo construtivo de amadurecimento do
aluno e do docente, inserido no processo de ensino-aprendizagem. Caso contrário, o alto volume
de requerimentos de revisão de provas, por via indireta, será apenas fruto de um problema
pedagógico, que se reflete em uma comunicação inadequada entre docente e aluno.
Assim, o primeiro procedimento em relação à revisão de notas é tentar evitá-la por meio de uma
comunicação adequada entre docentes e alunos, que inclui:
▪▪ Transparência nos critérios de avaliação, que devem estar inteligivelmente escritos no
programa da disciplina, que foi entregue (disponibilizado no Portal e discutido) pelo
docente aos alunos;
▪▪ Transparência nos critérios de correção de prova, devendo ficar claro para todos os alunos
como se consegue toda a pontuação de uma questão, bem como as pontuações parciais;
▪ ▪ Tempo e espaço para que ocorra a comunicação entre docente e aluno, seja a
respeito de dúvidas sobre a correção da prova, sobre cálculo da média ou dos
demais aspectos da avaliação.
Em resumo, um docente zeloso de seu processo de avaliação está, permanentemente,
desenvolvendo tais instrumentos; por isso mesmo, o docente deve explicar detalhadamente aos
alunos como se dá este processo, pois é um momento importante para o amadurecimento na vida
estudantil.
Em função do acima exposto, fica estabelecido o seguinte procedimento na revisão de notas
a cada avaliação:
▪ ▪ O docente deve promover em classe a correção da prova, resolvendo as questões
junto aos alunos e comentando os erros mais frequentes encontrados durante
as correções. Com isso, de forma coletiva, boa parte das dúvidas já fica dirimida,
independentemente do interesse direto do aluno em sua nota;
▪ ▪ Os docentes devem devolver as avaliações diretamente aos alunos, evitando
intermediários. A fim de evitar problemas futuros aos envolvidos, o aluno deve
assinar uma lista “protocolar” de recebimento, sendo orientado a trazê-la caso haja
alguma dúvida ou reclamação. O aluno deverá ser informado sobre o momento em
que poderá conversar com o docente após cada avaliação.
▪ ▪ Docente e alunos devem ter clara noção de que não há instrumento ou processo
de avaliação perfeitos: os testes objetivos são sujeitos à má interpretação das
alternativas e impedem o aluno de se manifestar criativamente. As avaliações
subjetivas (dissertativas) têm um grau de interpretação muito grande, trazendo
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diferenças de correção, o que é inevitável;
▪ ▪ Docentes e alunos devem compreender a importância do ENADE para a IES e
currículo, e a metodologia destas avaliações deve ser incorporada ao dia a dia das
avaliações feitas pelo docente Unigranrio;
▪ ▪ A atribuição de notas relativas (o melhor tira 10 e o pior tira 0) pressupõe que uma
parcela da turma vai tirar notas ruins, embora se guie pelo desempenho real da
turma;
▪ ▪ As atribuições de notas absolutas (acerta tudo tira 10, metade tira 05 etc.) guiam-se
por aquilo que o docente imagina que seja o desempenho perfeito. Nenhuma prova
é justa ou injusta; este conceito não se aplica a avaliações, que são apenas aferições
dos defeitos;
▪ ▪ Todos estes fatos estão estabelecidos na teoria pedagógica, e testados empiricamente
há anos. O docente deve ter segurança em expor suas opiniões, sabendo que está
fazendo o melhor possível e que, mesmo assim, haverá distorções que podem ser
conversadas de maneira técnica e educativa;
▪ ▪ Os docentes que já tiverem seu procedimento próprio de revisão de provas com
alunos podem utilizá-lo no lugar deste, desde que:
a. Os alunos tenham a oportunidade de conversar sobre sua nota;
b. Isso aconteça em prazo hábil, respeitando o calendário acadêmico, não “arrastando”
problemas de um bimestre para outro, para que seja possível terminar o “ano no
ano” e o “semestre no semestre”.
Solicitação de AS – Avaliação Suplementar
O aluno deve solicitar por meio de requerimento em sua página no Portal Unigranrio.
Palestras
Quando houver palestras ministradas por profissionais convidados dos docentes, isso deverá ser
informado por e-mail à Coordenação do seu Curso e à Secretaria com antecedência.
Visitas Orientadas
Quando o docente desejar levar uma turma para visitas externas, deverá informar por e-mail à
Coordenação do seu Curso e à Secretaria com antecedência.

1.1 Observações Fundamentais na Unigranrio.
A secretaria não recebe, em hipótese alguma, trabalhos e provas de alunos; estes deverão ser
entregues direta e pessoalmente ao respectivo docente.
Nenhum aluno pode, em hipótese alguma, ser prejudicado por erro do docente ou da Secretaria.
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O docente deverá estabelecer o cronograma de suas provas e entregas de trabalhos no início das
aulas, dentro do programa da disciplina, e de acordo com calendário escolar (no Portal).
O docente deverá, ao início do semestre letivo, discutir detalhadamente o plano de ensino com
os alunos e relembrá-lo em outras ocasiões durante o semestre.
O docente deve ministrar suas avaliações sempre dentro do horário de suas aulas.
O docente deve ficar atento aos prazos de lançamento de notas; não é permitido o atraso deste
quesito.

2. Núcleo de Educação a Distância – NEaD
A Educação a Distância (EaD) na Unigranrio encontra-se integrada à missão da Universidade,
com o objetivo de formar profissionais capacitados para atender à sociedade da informação, à
economia e ao mercado de trabalho. Além disso, a EaD da Unigranrio conta com uma equipe
comprometida com a qualidade, atuando desde 2005, com foco em estratégias próprias da
modalidade, incentivando o aluno a vencer o desafio de estudar sozinho, com autonomia e
responsabilidade.
O nosso corpo discente é composto por egressos dos cursos a distância e por alunos dos cursos
presenciais, atendendo à Portaria 4059/04 (MEC), que prevê a oferta de 20% da carga horária
total do curso em disciplinas a distância (BRASIL, 2004).
Para maiores informações sobre a Portaria 4059/04, acesse o site:
www.http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf
A equipe multidisciplinar do NEaD é constituída por profissionais habilitados em diferentes
competências envolvidas no processo de desenvolvimento de projetos de educação a distância,
e tem como função analisar, desenvolver, implementar, acompanhar e avaliar os programas
educacionais lançados nessa modalidade.
O objetivo é oferecer educação de forma distribuída e continuada, promovendo a autoaprendizagem
e a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, suportadas pelo uso sistemático de ferramentas
tecnológicas de informação e de comunicação.
O modelo pedagógico aplicado às disciplinas on-line visa propiciar, ao estudante, a possibilidade de
estudar em seu próprio ritmo, contribuindo para a autoconfiança e para o “aprender a aprender”. O
ambiente virtual on-line também oferece recursos para interação e comunicação entre estudantes
e professores-tutores, o que permite uma intensa troca de informações.
Concepção Pedagógica

O modelo pedagógico da EaD Unigranrio valoriza os relacionamentos entre os grupos de
atores (coordenador, professores, professores-tutores e alunos). Assim, nessa visão de currículo

Manual do Docente

19

integrado por atividades interdisciplinares, o aprendizado se dá de forma fluida, uma vez que o
modelo apoia o desenvolvimento da identidade e sentido de pertencimento do aluno à prática
e à comunidade.
Para o alcance do objetivo são utilizadas estratégias pedagógicas por meio das quais o estudante
é o protagonista e corresponsável pelo seu percurso formativo, e o professor apresenta-se
como um facilitador do processo de aprendizagem.
Nesse sentido, a metodologia adotada nos cursos integra um conjunto de objetos de
aprendizagem, atividades e avaliações a distância e presenciais, desenvolvidos conforme o
plano de ensino das disciplinas, além de apoio e indicação de leituras dos livros das Bibliotecas
Virtuais e de artigos de periódicos.

Educação a Distância

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que busca, por meio das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TICs), atender às pessoas, independentemente de localização ou
tempo determinado, proporcionando um ambiente de mediação no qual a interação, a cooperação
e a colaboração são fatores-chave para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, quando falamos em EaD, sabemos que a construção do conhecimento se dá,
preferencialmente, de forma assíncrona, isto é, professor e alunos participam das atividades
propostas em horários diferentes, de acordo com a disponibilidade de cada um.
A EaD pode ou não ter momentos presenciais, mas acontece fundamentalmente com professores
e alunos separados fisicamente no espaço ou no tempo, mas que estão juntos por meio de
tecnologias de comunicação. Diante disso, o ambiente inovador da EaD torna-se um agente de
mudanças e transformações das práticas pedagógicas, em que o aluno é instrumentalizado para
investir em sua formação, apropriando-se de conhecimentos, em uma relação mais dialógica
com os professores e alunos, formando, assim, uma rede colaborativa, em que os aspectos da
interatividade são reforçados e a autonomia valorizada consideravelmente.
Além disso, nesse universo, um quesito muito importante no que se refere à EaD é o material
educacional a ser utilizado nos cursos. A produção desse material, impresso e/ou digital, deve
utilizar um conjunto de mídias compatíveis com os conteúdos e os objetivos educacionais,
respeitando a heterogeneidade do perfil dos alunos, que possuem condições culturais, sociais e
econômicas diversificadas (MEC, 2007).
Os atores envolvidos na EaD Unigranrio

Professor
Conteudista
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Professor que elabora os conteúdos que serão postados aos alunos no AVA. Seu
trabalho é realizado em parceria com a Fábrica de Soluções, que o capacita para atender
aos requisitos metodológicos internos de produção de material on-line.

Manual do Docente

Fábrica de
Soluções

Composta por uma equipe multidisciplinar (Designers Instrucionais, Designers Gráficos,
Web Designers e Revisores) responsável pela produção do material didático dos
cursos ofertados na modalidade EaD, em parceria com os professores conteudistas
e coordenação de curso, propiciando a disponibilização dos conteúdos nos meios e
ferramentas adequadas ao aprendizado de nosso aluno.

ProfessorTutor

Docente especialista na disciplina/unidade curricular na qual atua, com especialização
e experiência em EaD, responsável pela mediação pedagógica no Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

Coordenação
Pedagógica

Atua junto aos aspectos pedagógicos e acadêmicos dos cursos, responsável pelas
atividades das coordenações de curso, professores e professores-tutores, a fim de que
o curso seja integralizado dentro dos prazos e com qualidade. Também fazem parte
de suas atribuições o acompanhamento do desenvolvimento do material didático e a
capacitação dos professores para a produção de conteúdo.

Gerência de
Operações

Atua diretamente no controle e acompanhamento das turmas, logística de aplicação das
provas, suporte aos professores e coordenadores de cursos. Colaboradores que atuam
na gestão do AVA e disponibilização dos cursos no ambiente, acompanha as atividades
realizadas nos polos e a logística para a execução dos cursos, o cadastramento de alunos,
tutores e demais participantes.

Tutoria
Presencial

Atua no suporte operacional ao aluno no polo. Sua atuação está relacionada a dúvidas
operacionais de sistema, calendário etc.

2.2 O Papel do Professor-Tutor a Distância
Na mediação, os tutores a distância têm a função de promover interação dialógica, caracterizada
pelo valor dado à fala do outro como interlocutor no processo de produção, recepção e
interpretação dos conteúdos compartilhados, sendo cada professor-tutor a distância mais um
agente comunicativo, responsável por adequar as falas aos objetivos de aprendizagem.
É da maior importância entender que a tutoria a distância deve orientar o aluno a alcançar uma
aprendizagem autônoma e jamais reforçar uma relação de dependência entre as partes. Um dos
fundamentos da Educação a Distância é justamente esse: promover um aprendizado construtivista,
no qual é o próprio aluno que busca e constrói o conhecimento.
Dessa forma, suas atividades podem ser desenvolvidas a distância ou presencialmente, de forma
a contribuir para desenvolver e potencializar as capacidades básicas dos alunos, orientando-os a
obterem autonomia, além de avaliar e acompanhar o projeto pedagógico.
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Competências e Habilidades para a Tutoria a Distância
Na Educação a Distância, nem a interação com as ferramentas de conteúdo deve ser solitária,
assim como a construção do pensamento no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA não
deve ser limitada. Desse modo, cabe ao professor-tutor dominar as tecnologias de interação
e o conteúdo da disciplina para, em qualquer momento, estar pronto para esclarecer possíveis
dúvidas dos estudantes.
Durante o desenvolvimento da disciplina, apontamos, basicamente, como funções do professor-tutor
a distância:
▪▪ Envio e recebimento de e-mails;
▪▪ Interação com os estudantes nos Fóruns de Dúvidas e Fóruns Avaliativos;
▪▪ Interação eventual no chat para debater um tema específico a respeito do conteúdo do
curso;
▪▪ Correção de avaliações on-line, com publicação de feedback individual para o estudante.
Para exercer suas funções, o professor-tutor EaD deve desenvolver um conjunto de competências
comportamentais e técnicas específicas, que poderão ser lidas e compreendidas no Manual
no Professor-Tutor, e elaborado para um melhor entendimento pedagógico sobre as funções
específicas dessa posição de mediador.
O professor-tutor é a pessoa que tem a capacidade de escutar/ler o que se diz/escreve
intencionalmente ou inconscientemente, por isso, cabe a ele estimular a participação do
aluno de forma natural, permitindo que ele expresse seus sentimentos e preocupações sem
constrangimentos. O desenvolvimento de algumas qualidades inerentes ao professor-tutor
possibilita o estabelecimento de um processo de ensino-aprendizagem em uma relação de
confiança, amizade e cumplicidade, essencial para o crescimento individual do aluno e de todo o
grupo.
Comunicação
No âmbito da comunicação, para garantir o tom da comunicação por meio das diferentes
ferramentas disponibilizadas, os alunos precisam ser orientados a usar uma linguagem também
adequada, e isso começa a partir do nosso modelo de tutoria, uma vez que a linguagem do
professor-tutor pode aproximá-lo ou afastá-lo dos alunos. Para isso, é importante que algumas
dicas sejam seguidas. Veja:
▪▪ Leia e releia a mensagem que será enviada, a fim de facilitar a identificação de erros de
ortografia ou na construção de frases. É importante que a mensagem seja clara e objetiva.
Além disso, verifique se o tom da sua mensagem está, de fato, amistoso e cortês;
▪▪ A linguagem a ser usada é a culta, não devendo ser utilizados gírias ou jargões da internet;
▪▪ Dê início à mensagem sempre com um vocativo, do tipo: Turma, Aluno. Isso favorece o
diálogo e o tom amistoso;
▪▪ Não escrever tudo com letras maiúsculas;
22
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▪▪ Nos fóruns, evite criar uma postagem enorme e, só ao final, faça algum comentário que
indique concordância ou não com a ideia do aluno;
▪▪ Simplesmente dizer que concorda com algo que o aluno expôs não acrescenta
conhecimento a ele. É preciso esclarecer o porquê da concordância, incluindo as razões
para tal;
▪▪ Sempre encerre as mensagens com uma saudação e a sua assinatura.
Motivação
Diante dos desafios enfrentados pelos alunos da EaD, é extremamente importante que os
professores-tutores promovam aspectos motivacionais capazes de envolver os alunos, de modo
a conquistar sua confiança e motivá-los. Por isso, jamais deixe o aluno inseguro e sem resposta.
Rotina da Tutoria
Para dar conta de todas as atividades administrativo-acadêmicas, estima-se que o tutor deva
dedicar cerca de duas horas diárias, em cinco dias por semana, para atender, com conforto, a uma
turma. Não utilize feriados e finais de semana para realizar atividades.
Na EaD, há a necessidade de se implementar estratégias motivacionais em relação à aprendizagem
dos alunos. Para isso, o professor-tutor deve buscar:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Valorizar as iniciativas dos alunos;
Devolver as sistematizações da aprendizagem no tempo estabelecido;
Indicar leituras complementares;
Estimular o posicionamento dos alunos;
Auxiliar na interpretação de algum conteúdo;
Estimular o trabalho interpessoal;
Criar um clima propício para que se problematize o que estiver sendo estudado;
Utilizar linguagem conversacional, clara, coerente e bem-articulada.

O fato de o aluno não estar presente fisicamente em uma sala de aula não significa que ele tenha
de manter-se isolado dos demais colegas. Sendo assim, promover a interação entre os alunos é
uma prática fundamental no trabalho de tutoria.
Assim, na educação a distância, o trabalho do professor-tutor irá demandar uma série de atividades
essenciais (e com prazos bem-definidos), a fim de o desenvolvimento do aprendizado dos alunos.
Dessa forma, criamos o “Plano de Trabalho do professor-tutor”, a fim de auxiliar e facilitar a
realização das diversas ações que serão exercidas na prática docente on-line.
O Plano de Trabalho do professor-tutor contém os principais marcos e datas do calendário
acadêmico, bem como as ações mínimas recomendadas para serem executadas dentro daquele
período, como a participação em um fórum, a realização de um chat ou o lembrete do início das
avaliações.
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Figura 1: Exemplo de Plano de Trabalho do professor-tutor.

Entretanto, vale lembrar que o professor-tutor possui autonomia para realizar outros atos fora os
especificados neste documento.
O Plano de Trabalho está dividido por semanas, e cada página é referente a um mês. Além disso,
deixamos um espaço reservado para as suas anotações pessoais.
Exemplo do Plano de Trabalho do Professor-tutor
Abaixo, seguem alguns exemplos de ações realizadas pelo professor-tutor no processo de
mediação das turmas:
▪▪ Acompanhar o desenvolvimento das atividades, verificando a participação e identificando
os avanços e dificuldades dos alunos;
▪▪ Realizar os encontros presenciais conforme o calendário divulgado, nos horários e salas
programados para essa finalidade;
▪▪ Avaliar os trabalhos e provas presenciais, atribuir notas e registrá-las no AVA (Ambiente
Virtual de Aprendizagem), cumprindo os prazos acordados com o professor;
▪▪ Enviar mensagens de boas-vindas, suporte e estímulo à aprendizagem, assim como
lembretes quanto às atividades das disciplinas;
▪▪ Orientar os alunos sobre a forma de submissão de trabalhos, realização de atividades e
provas, acesso ao conteúdo e envio de mensagens;
▪▪ Atuar como facilitador na interação dos alunos, por meio de recursos e atividades em
geral: fórum, mensagens, biblioteca, entre outros;
▪▪ Orientar o aluno em relação à dinâmica geral do curso, familiarizando-o aos recursos
do AVA e auxiliando-o na compreensão do material didático e no uso das mídias de
comunicação;
▪▪ Mediar a relação do aluno com o conteúdo do curso, de forma a estimular a postura crítica
e a relação da teoria com a prática das disciplinas e na realização das atividades propostas,
respeitando as diferenças e estabelecendo uma relação de confiança e cordialidade;
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▪▪ Motivar o aluno a adquirir uma metodologia autônoma de estudo, auxiliando-o na busca
de informações adicionais em bibliotecas virtuais e/ou demais bibliotecas.
Sistema de Acompanhamento das Atividades On-line
Todo o processo de acompanhamento do trabalho realizado pelos professores-tutores a distância
e presenciais será supervisionado pela Coordenação Pedagógica do NEaD, pelo Coordenador
Acadêmico do curso, e com o suporte da Gerência de Operações Acadêmicas. Para isso, estes
com relatórios quantitativos que monitoram o desempenho de docente e discente nas seguintes
instâncias:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Acesso;
Comunicação;
Fórum;
Questões de prova;
Postagem das atividades avaliativas on-line;
Correção das atividades avaliativas;
Agendamento de prova;

Figura 2: Tela de exemplo de relatório de acompanhamento.

2.3 O Ambiente Virtual de Aprendizagem – Blackboard
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado pela Unigranrio é o Blackboard, plataforma
desenvolvida e utilizada pelas melhores universidades do mundo.
Nesse ambiente, as disciplinas são disponibilizadas por meio de uma sala de aula virtual, na qual os
estudantes têm acesso a recursos e ferramentas para estudar de forma interativa e colaborativa.
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No início de cada período letivo, são publicados, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o
calendário para realização das atividades avaliativas de cada disciplina, com os seus respectivos
critérios de avaliação, utilizando suas principais funcionalidades para possibilitar a interação, o
acompanhamento e controle dos alunos.
Os professores-tutores possuem um prazo de 48 horas úteis para o esclarecimento de dúvidas
apresentadas pelos alunos em relação às atividades realizadas, e um prazo máximo de cinco dias
úteis para a correção, a partir da data em que as atividades foram postadas no ambiente.
O ambiente virtual permite o acesso aos conteúdos em diferentes formatos (materiais didáticos e
atividades de aprendizagem), a interação e troca de informações entre os participantes envolvidos
no processo de ensino-aprendizagem (alunos, professores, tutores e monitores), bem como a
consulta a relatórios diversos (notas, acessos etc.).
Dentre as principais ferramentas disponíveis no AVA estão:
▪▪ Fórum: É uma ferramenta assíncrona, muito utilizada na EaD, que permite postar
colaborações de grupos dentro de um determinado curso ou disciplina. Com isso, o fórum
possibilita que a turma participe de discussões sobre determinados assuntos, durante
um período e em tempos distintos. Uma das vantagens dos fóruns é a possibilidade de
construção do conhecimento coletivo, com um tempo maior de reflexão;
▪▪ Webconferência: É uma ferramenta síncrona que oportuniza a elucidação de questões mais
pontuais acerca de um conteúdo específico do curso. Normalmente, o professor-tutor define
ou negocia a melhor data e horário. A dificuldade de conciliar um dia e horário ideais para
todos é uma das desvantagens da webconferência. Além disso, ela alia o visual ao áudio,
tanto para alunos quanto para professores, e disponibiliza, em forma de vídeo gravado,
o acesso à apresentação para os alunos que não puderam participar de forma síncrona;
▪▪ E-mail: É uma ferramenta muito comum, utilizada tanto na EaD quanto no dia a dia da
maioria das pessoas. Por meio do e-mail, uma mensagem é transferida de um usuário
para outro, usando algum tipo de equipamento em rede, como computadores, telefones
celulares ou outros. Para isso, são utilizados endereços eletrônicos que identificam o
remetente e o destinatário. Suas maiores vantagens são as de que, hoje em dia, a maioria
das pessoas possui um endereço de e-mail, sendo capaz de alcançar enormes distâncias
em prazos muito curtos e, também, custos muito baixos, comparando-se a outros
processos de comunicação;
▪▪ Wiki: É uma ferramenta que disponibiliza documentos no formato html e possibilita aos
participantes realizarem uma tarefa colaborativamente, usando apenas um browser. As
contribuições são livres e espontâneas, e o processo de autoria é coletivo.
ATENÇÃO: Organizamos, no Anexo I, um manual com o passo a passo das principais ferramentas
do AVA, necessárias à prática da tutoria.
Disciplinas
Apresentação da Disciplina
No Ambiente Virtual de Aprendizagem, cada disciplina (Unidades Curriculares) está organizada
em Unidades de Aprendizagem, contemplando o uso de mídias integradas e apoiadas pelas
ferramentas do ambiente virtual, destacadas abaixo:
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Finalidades
Professor-Tutor

Apresentar brevemente o professor-tutor, juntamente com o resumo do
currículo Lattes.

Conteúdo

Material referência da disciplina, produzido pelo professor-conteudista. Encontra-se
disponibilizado no ambiente virtual.

Midiateca

Conjunto de materiais complementares para consultas, pesquisas e investigações,
sendo o material disponibilizado para suportes do enriquecimento do material
didático, bem como para auxiliar os instrumentos avaliativos, como as atividades
síncronas e assíncronas.

Avisos

Meio de comunicação utilizado para se comunicar com os alunos e anunciar
informações importantes.

Fórum

Interação virtual mediada pelo professor-tutor – momento assíncrono.

Webconferência

Discussão virtual previamente agendada pelo professor-tutor – momento síncrono.

Minhas
Mensagens

Sistema de correio interno para todos os usuários, com o intuito de garantir a
comunicação entre si.

Biblioteca da
Disciplina

As bibliotecas disponíveis no portal também se encontram dentro do AVA.

Atividades
Avaliativas

Campo em que todas as atividades avaliativas previstas na disciplina se encontram.

Unidades de Aprendizagem
As Unidades de Aprendizagem disponibilizadas para os alunos têm por objetivo a organização
curricular da disciplina, em conformidade ao plano de ensino. Além disso, a UA possibilita a
reconstrução do conhecimento dos discentes, considerando seus interesses e necessidades, dando
oportunidade para objetivos educativos relevantes, promovendo a capacidade de pensar e de
solucionar problemas e desenvolvendo a autonomia. Cada Unidade de Aprendizagem apresenta:
▪▪ Material de leitura: Seguem as diretrizes do PDI, com linguagem própria para a EaD; é
disponibilizado no formato PDF, visando facilitar a acessibilidade para outros aplicativos,
software de leitura e conversão em áudio;
▪▪ Atividades de autoavaliação: Apoiam a autoaprendizagem do estudante, sendo
organizados por cinco questões de múltipla escolha, com seus respectivos gabaritos;
▪▪ Conteúdo interativo: São compostos por diversos objetos virtuais de aprendizagem
(vídeos, podcasts, textos, entre outros), tendo como objetivo possibilitar novas formas e
linguagens de estudo sobre o tema apresentado na Unidade de Aprendizagem;
▪▪ Referências bibliográficas: São constituídas por links para as Bibliotecas Virtuais, textos,
artigos científicos, reportagens e vídeos fundamentais para o desenvolvimento da Unidade
de Aprendizagem em questão.
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Das Atividades Avaliativas On-line
Fórum
O fórum é uma atividade interativa assíncrona, que pode ser utilizada de forma avaliativa ou não.
▪▪ Fórum avaliativo: O fórum de discussão consiste em uma ferramenta de interação que
fortalece ativamente a rede de construção de conhecimento, permitindo a avaliação no
decorrer do processo de aprendizado, com base em um tema proposto pelo professor e
previamente assimilado pelo aluno. Cabe ao professor da disciplina estabelecer estratégias
de reforço de aprendizagem por meio dessa interface. O fórum de discussão admite a
participação de todos.
▪▪ Fórum de dúvidas: Tem como foco o esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo
estudado na disciplina. Os professores-tutores/tutores a distância devem responder às
dúvidas postadas no prazo máximo de 48 horas úteis.

Figura 3: Fórum avaliativo.

Dinâmica de Interação no Fórum
O fórum de discussão é comprovadamente eficiente, se utilizado de forma correta. A mediação
acontece de forma constante, as intervenções do professor devem assumir um caráter não
apenas crítico, mas problematizador. Para isso, é importante a manutenção de um padrão ético
de respostas. Além disso, é necessário que o professor-tutor a distância conheça as práticas
discursivas que podem ser empregadas no fórum. São elas:
▪▪ Responsivas: respondem de forma objetiva e focalizada à pergunta/dúvida do aluno;
▪▪ Socializadoras: permitem a motivação, a socialização, o envolvimento e a motivação dos
alunos;
▪▪ Informativas: objetivam informar ou comunicar informações pontuais, prazos ou
orientações sobre a disciplina, sobre os sistemas e sobre a modalidade;
▪▪ Argumentativas: relacionam fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis
soluções, a fim de embasar determinado pensamento ou ideia;
▪▪ Problematizadoras: analisam e discutem um certo fato, conceito ou matéria a partir da
elaboração de questionamentos e problematizações.
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Entretanto, faz-se mister que as duas últimas formas de interação (argumentativas e
problematizadoras) sejam utilizadas com frequência, pois estão mais adequadas à visão atual do
ensino, contribuindo para uma aprendizagem significativa e uma educação problematizadora.
Desse modo, solicita-se ao docente que, durante sua atuação no fórum, tenha equilíbrio na utilização
das diversas práticas, mantendo, ao menos, 50% do uso de Argumentativas e Problematizadoras.
Dica: No Manual do Professor-tutor estão disponíveis exemplos práticos sobre as práticas
discursivas recomendadas.
Critérios de correção do fórum
Os critérios de correção que devem ser adotados para atribuir aos alunos a nota de participação no
fórum são:

Fórum Avaliativo

Horário

Indicadores

Pontuação

Coerência da resposta ao enunciado proposta

4

Interação entre colegas e docentes em, no mínimo, 3 dias distintos

3

Consistência Teórica

2

Correção Gramatical

1

Total

10

ATENÇÃO!
▪▪ As postagens devem ser autorais, sendo permitido utilizar citações de acordo com as
normas da ABNT;
▪▪ Em caso de plágio, o comentário não deverá ser considerado para nota;
▪▪ Respostas como concordo/discordo sem embasamento não deverão ser consideradas
para nota;
▪▪ No caso de postagens agressivas ou desrespeitosas com os demais participantes, o aluno
deverá ser advertido e a postagem apagada.
Trabalho da Disciplina
O trabalho da disciplina envolve assuntos e conteúdo das unidades da disciplina. Tem o objetivo
de desenvolver a autoria e a participação do aluno na elaboração, na análise, síntese e/ou na
resolução de situações contextualizadas.
O envio é realizado por meio de um arquivo, utilizando os recursos do Ambiente Virtual de
Aprendizagem, cabendo ao tutor corrigir e atribuir uma nota a cada um dos trabalhos entregues,
utilizando os recursos disponibilizados pelo ambiente.
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IMPORTANTE: A correção deve ser acompanhada, sempre, de um feedback consistente sobre o
trabalho entregue.
Critérios de correção do Trabalho da Disciplina
Abaixo, seguem os critérios de correção que devem ser adotados para atribuir, aos alunos, a nota
da atividade:
Trabalho da Disciplina

Horário

Indicadores

Pontuação

Coerência da resposta ao enunciado proposta

4

Interação Argumentativa e clareza na exposição de ideias e conceitos

3

Correção Gramatical

2

Utilização das Normas ABNT na formação de citações e referências

1

Total

10

Prova On-line
A prova on-line também envolve assuntos e conteúdos das unidades da disciplina, sendo composta
de questões objetivas, que estarão disponíveis para realização no AVA durante o período previsto
em calendário.
Depois do período de execução, serão disponibilizados sua nota e gabaritos para acompanhamento
e mapeamento dos pontos a aprofundar.

2.4 Sistema de Gestão de Provas Presenciais
Pensando em uma maneira de otimizar o processo de correção de provas para os docentes, a
Unigranrio utiliza o Sistema de Gestão de Provas, uma plataforma que permite que o professor
gerencie e organize o processo de criação de questões e avaliações, em que as correções das
questões objetivas acontecem de forma automática. Além disso, a ferramenta disponibiliza
relatórios de desempenho tanto da turma quanto de cada estudante.
Nessa plataforma, o docente criará um banco de questões, categorizando-as por unidade de
aprendizagem, tema e nível de dificuldade. A ferramenta faz a diagramação da prova para a
aplicação da avaliação. Após a instituição aplicar e escanear as avaliações dos discentes para
inseri-las no sistema, as questões de múltipla escolha são corrigidas automaticamente, e apenas
as questões dissertativas são corrigidas pelo professor-tutor. Nas questões dissertativas, será
possível fazer comentários e sublinhar partes, do mesmo modo que faria no papel.
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Figura 4: Exemplo da tela de correção do professor, com destaque para a barra de ferramentas disponibilizadas.

2.5 Sistema de Avaliação Ensino-Aprendizagem
A falta de um encontro presencial entre o tutor e o aluno não representa um empecilho no processo
de avaliação desse aluno. Em EaD, a avaliação é contínua e realizada na medida em que o aluno
evolui no curso. Sendo assim, avaliar significa, antes de tudo, diagnosticar os diferentes estágios
de aprendizagem dos alunos, de forma a identificar eventuais lacunas e permitir a adequada
formação das competências desejadas.
São objetivos da avaliação do desempenho do aluno: compreender o processo de aprendizagem;
oferecer informações para o planejamento da metodologia de ensino; verificar o nível de
aprendizagem individual e coletiva em cada disciplina; comparar o aluno com ele próprio no início,
no decorrer e no final de cada período, a fim de verificar sua evolução; fornecer informações ao
aluno sobre seu desempenho, para que possa tomar medidas em prol de uma melhor aprendizagem
e servir como indicador para a Avaliação Institucional.
Critérios de avaliação e aprovação
Durante o curso, serão aplicados os seguintes tipos de avaliação da aprendizagem:
Atividades Avaliativas On-line: As atividades avaliativas têm por objetivo desenvolver a
autoria e a participação do aluno na elaboração, na análise, na síntese e/ou na resolução
de situações contextualizadas. As atividades avaliativas realizadas on-line podem variar da
seguinte forma nas disciplinas (com exceção das disciplinas Nota Única):
▪▪ Fórum Avaliativo;
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▪▪ Prova On-line;
▪▪ Trabalho da Disciplina.
Atividades de avaliação presencial: A avaliação presencial obrigatória – até duas por
semestre – será realizada nas instalações da Unigranrio e nos Polos de Apoio Presencial
credenciados. Para realizar as avaliações– AP4 e, se necessário, AVS –, os alunos precisarão
se agendar previamente para a prova presencial e estar presentes nos locais designados para
sua realização. O calendário das avaliações presenciais será divulgado no início do curso, para
que os alunos possam fazer o agendamento prévio e garantir a disponibilidade de participação.
A prova presencial envolve assuntos e conteúdo das unidades da disciplina, sendo composta de
questões objetivas e discursivas. Além disso, ela deve ser realizada presencialmente no polo de
origem do aluno, conforme agendamento previamente realizado. Caso o aluno falte a AP4, ele
deverá realizar a AVS; se o aluno faltar a AVS, ele deverá solicitar a 2ª chamada pelo portal, por
meio do Uniatendimento.
As atividades de avaliação que abrangem momentos de investigação e planejamento são
obrigatórias e realizadas individualmente ou em grupo, conforme a instrução contida na atividade,
sem a presença física do professor-tutor/tutor a distância, mas sob a sua supervisão.
Cabe ao tutor, avaliar o seu desempenho em relação aos objetivos previstos em cada uma das
atividades, registrando comentários, atribuindo um conceito e lançando-o no ambiente virtual. Os
alunos terão acesso aos critérios e calendário de avaliações dentro de cada disciplina. Os monitores
estarão aptos a orientá-los quanto aos prazos, funcionamento e diretivas avaliativas da EaD.
Pesos e Tipos de Atividades Avaliativas
Cada tipo de avaliação possui pesos e critérios independentes. Veja, abaixo, as informações sobre o
sistema avaliativo:
AV

AV1
AV2
AVS*

INSTRUMENTO

PESO

Ap1

Peso 4

Ap2

Peso 6

Ap3

Peso 3

Ap4

Peso 7

Ap5

Peso 10

NOTA

ONDE REALIZA

0 a 10 pontos

On-line (AVA)

0 a 10 pontos

On-line (AVA)
Prova Presencial (Polo Presencial)

0 a 10 pontos

Prova Presencial (Polo Presencial)

* Para ter direito à AVS, o aluno deverá estar com a média menor ou igual a 6,9.
* Disciplinas de Nota Única possuem média 6,0 e não possuem AVS.

Como calcular a sua nota final ponderada
AV1 = ((nota da AP1 x 0,4) + (nota da AP2 x 0,6))
AV2 = ((nota da AP3 x 0,3) + (nota da AP4 x 0,7))
Média Final = ((nota de AV1 + nota de AV2)/2)
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Caso a média final seja:
▪▪ Igual ou maior que 7,0: Aprovado(a);
▪▪ Menor que 2,0: Reprovado(a);
▪▪ Entre 2,0 e 6,9: Precisa realizar a AVS, a fim de tentar obter a aprovação.
A prova de AVS vale de 0 a 10 pontos. A média final com a AVS será calculada da seguinte forma:
Média Final AVS: (((nota de AV1 + nota de AV2)/2) + nota de AVS)/2
Caso realize a AVS, a média final para aprovação será igual a 6,0.
Da Prova Presencial
Em todos os modelos de avaliação, conforme estipulado no artigo 4º do Decreto nº 5.622/2005,
os resultados das avaliações presenciais prevalecem sobre aqueles obtidos em qualquer outra
forma de avaliação a distância, e sempre têm peso maior.
Agendamento de Prova
O agendamento das provas presenciais estará disponível no Portal do Aluno, conforme calendário
acadêmico. O aluno deverá acessar o link disponível no portal e selecionar o dia e horário desejados,
dentro das opções disponíveis. As provas só poderão ser agendadas no polo de origem do aluno.

Figura 5: Exemplo do ícone de agendamento do Portal do Aluno.

ATENÇÃO: Caso o aluno não realize o agendamento no período determinado no calendário acadêmico,
ficará impedido de realizar a prova presencial.

Realização das Provas Presenciais
O aluno deverá comparecer no dia, horário e local marcados para a realização da prova com
documento oficial com foto. Ele não poderá realizar a prova presencial caso:
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▪▪ Não realize o agendamento conforme calendário acadêmico;
▪▪ Não apresente documento oficial com foto no dia, horário e local previamente agendados
para a realização da prova;
▪▪ Chegue na prova após o tempo de tolerância de 30 minutos.
Visualização das Provas Presenciais
O aluno poderá acompanhar a correção das suas provas pelo Sistema de Gestão de Provas – SGP,
em link disponível no Portal do Aluno. Após a correção, a prova estará disponível com a respectiva
nota e feedback.
Revisão de Prova
O aluno que, porventura, discordar da nota atribuída pelo professor em uma determinada
avaliação presencial, poderá solicitar revisão da prova, via protocolo on-line no Uniatendimento,
fundamentando a(s) questão(ões) a ser(em) revisada(s).
A revisão deverá ser solicitada dentro dos prazos previstos no calendário acadêmico.
Disciplina Nota Única
Durante o curso, para atender às especificidades metodológicas de algumas disciplinas, estas
apresentarão o modelo de avaliação Nota Única. Para essas disciplinas, a média para aprovação é
igual a 6,0 (seis), e não há possibilidade de recuperação (AVS).
Os instrumentos desse modelo podem variar de disciplina para disciplina. Dessa forma, sempre
que estiver cursando uma disciplina com esse modelo de avaliação, consulte o documento de
orientação “Critérios de Avaliação”.
Tutoriais
Para a melhor orientação com relação aos procedimentos e configurações no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, foram criados tutorias que poderão auxiliar nesse processo.
Blackboard: TUTORIAL DO BLACKBOARD EM ANEXO I.
SGP: TUTORIAL DO SGP EM ANEXO II.
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3. Pró-Reitoria Comunitária – PROC
A Extensão Universitária caracteriza-se por sua vasta gama de ações e grande amplitude
de demandas sociais que pode atender. A Pró-Reitoria Comunitária é a instância responsável
pela articulação dos diversos setores da Unigranrio, na condução de programas e projetos que
expressem o compromisso da Universidade com o desenvolvimento sustentável e humano.
Ao “ir além da sala de aula”, a Unigranrio, pautada em princípios éticos, integra a formação
cidadã dos estudantes à produção e transmissão de saberes. Na Unigranrio, a Extensão
Universitária está definida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Graduação
Tecnológica.
Para o PDI 2015-219, a Extensão Universitária organiza-se em quatro eixos básicos
de caráter institucional, em torno dos quais se agregam as atividades extensionistas:
Unigranrio Comunidade, Unigranrio e Formação, Unigranrio e Sustentabilidade, Unigranrio
e Desenvolvimento.
Na Unigranrio, os procedimentos normatizados para a realização das seguintes ações
extensionistas são:
▪▪ Programas;
▪▪ Projetos;
▪▪ Eventos Acadêmicos.

3.1 Programas e Projetos de Extensão
Programa de extensão: Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão,
preferencialmente de caráter multidisciplinar e integrado a atividades de pesquisa e
de ensino. Tem caráter orgânico-institucional, integração no território e/ou grupos
populacionais, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo
executado a médio e longo prazos.
Projeto de Extensão: Ação processual e contínua, de caráter educativo, social, cultural ou
tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. O projeto pode estar vinculado
a um programa (forma preferencial) ou ser registrado como “projeto sem vínculo”.

3.1.1 Áreas Temáticas e Linhas de Extensão
Áreas Temáticas: Todas as ações de extensão deverão sempre ser classificadas segundo
a área temática. A finalidade da classificação é a sistematização, de maneira a favorecer
os estudos e relatórios sobre a produção da extensão universitária brasileira, bem como a
articulação de indivíduos ou de grupos que atuam na mesma área temática. A classificação
por área deve observar o objeto ou o tema que é enfocado na ação.
Linhas de Extensão: Uma forma complementar de classificação das ações de extensão é
por linha de extensão. As linhas especificam e detalham os temas para a nucleação das
ações, não sendo necessariamente ligadas a uma determinada área temática.
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A utilização da classificação em linhas é muito importante como indução ao agrupamento
de projetos tematicamente assemelhados em programa. Tanto a classificação de áreas
temáticas quanto a de linhas de extensão foram criadas pelo Fórum de Pró-Reitores
de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e está sendo adotada pelo conjunto
das universidades públicas. As linhas de extensão foram revisadas em 2006 e já foram
incorporadas ao Sistema de Dados e Informações da Extensão.
Para conhecer as Áreas Temáticas e Linhas de Extensão, Clique Aqui .
Produtos das Ações de Extensão: Caracterizam-se como a produção de publicações
e outros produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão, para difusão e
divulgação cultural, científica ou tecnológica. Inclui: livro, capítulo de livro, anais, manual,
cartilha, jornal, boletim, revista, artigo, relatório técnico, produto audiovisual – vídeos e
filmes, programas de rádio, programas de TV, aplicativo para software, jogo educativo,
produto artístico (ex.: partitura, arranjo musical, gravura, texto teatral) e outros.

3.1.2 Procedimentos para Cadastro
O cadastro das atividades extensionistas (Programas, Projetos e Produtos) será realizado mediante
preenchimento de formulário específico disponível em:
www.unigranrio.br > Para Você > Programas e Projetos
Ou diretamente pelo link: http://www.unigranrio.com.br/paginas/para-voce/programas-projetos.php

3.1.3 Participantes e Certificações
Os alunos participantes das atividades extensionistas (programas, projetos), devidamente
cadastrados, devem assinar o Termo de Aluno em Atividade de Responsabilidade Social no
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NUCEN. Ao concluir sua participação na ação, o docente deverá solicitar ao NUCEN a emissão
dos certificados de participantes e coordenação do projeto.

3.1.4 Relatórios de Extensão
A cada ano letivo, os professores que atuam com programas e projetos de extensão são solicitados
a realizar o Relatório Síntese das ações executadas.
As ações extensionistas compõem o PPC e valorizam a participação da Universidade na sociedade
e na formação humana e profissional.

3.2 Eventos Acadêmicos
Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou
com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural,
artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido,
conservado ou reconhecido pela Universidade. (Fórum de PróReitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras).
A realização de eventos é um importante instrumento utilizado na transferência de conhecimento,
quando planejado e organizado, de modo a intensificar o relacionamento entre a Universidade e
os diferentes públicos das comunidades interna e externa.
Os eventos acadêmicos são de responsabilidade das unidades que o idealizam (Pró-Reitorias,
Escolas, Setores administrativos) e deverão ser organizados por docentes ou funcionários
administrativos designados. Na Unigranrio, as modalidades de eventos mais utilizadas são:
▪▪ Congresso: Reunião ou encontro de entidades de classe ou associações para a
apresentação de conferências. Os congressos podem ser científicos ou técnicos;
▪▪ Seminário: Reunião de um grupo de estudos que centraliza debates de assuntos expostos
pelos participantes. Trata-se de uma exposição oral para participantes que possuam algum
conhecimento prévio do assunto a ser debatido;
▪▪ Minicurso: Conjunto de aulas teóricas ou práticas ministradas durante conferências,
seminários ou palestras, com carga horária de até 04 horas;
▪▪ Palestra: Conversa, apresentação de ideias ou conceitos sobre determinado assunto;
▪▪ Exposição: Exibição pública de produção artística, industrial, técnica e científica;
▪▪ Mesa-redonda: É preparada e conduzida por um coordenador, orientando a discussão para
que ela se mantenha em torno do tema principal. Após as exposições, os participantes são
levados a debater entre si os vários pontos de suas teses, podendo haver a participação
dos presentes em forma de perguntas;
▪▪ Simpósio: Reunião de iniciativa de determinada classe técnica, artística ou científica para
debates ligados a um assunto específico e a discussão de tema afim a seus interesses. O
simpósio é derivado da mesa-redonda; nele, os participantes não debatem entre si;
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▪▪ Fórum: Tipo de reunião menos técnica, cujo objetivo é conseguir a efetiva participação
de um público numeroso, que deve ser motivado;
▪ ▪ Ciclo de debates: Série de palestras pronunciadas por professores e especialistas
na matéria abordada;
▪▪ Jornada: Reunião de determinados grupos de profissionais realizada periodicamente,
com o objetivo de discussão em congressos. São pequenos congressos, diferindo destes
por se tratar de reuniões de grupos de determinada região em épocas propositadamente
não coincidentes.
A realização de quaisquer eventos nos Campi e Unidades da Unigranrio deverá obedecer a
regulamentação interna quanto ao cadastro no sistema de eventos, autorização para a utilização de
espaços da universidade (auditório, pátio, sala de aula, laboratórios), bem como os procedimentos
para validação e certificação.

3.2.1 Como Cadastrar
O organizador da atividade deverá efetuar o cadastro no Sistema de Gestão da PROC (SGP).
Recomenda-se que o cadastro seja realizado com no mínimo 20 dias de antecedência, de modo a
permitir a validação do evento no sistema e divulgação no site da Instituição.

3.2.2 Observações Importantes
▪▪ Para solicitar acesso ao SGP, basta enviar e-mail para proce@unigranrio.com.br informando
nome completo e matrícula;
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▪▪ Para acessar o SGP, utilize o link https://sga.unigranrio.edu.br/sgp/Principal ou pela
página da Unigranrio, na opção Para Você > Colaboradores > SGP;
▪▪ O manual com orientações relacionadas a utilização do SGP para o cadastro de eventos
está disponível em: www.unigranrio.br> Pró-Reitoria Comunitária > Documentos e Editais;
▪▪ Os palestrantes e organizadores (professor ou aluno) da atividade também devem
estar devidamente cadastrados no sistema. Sem o cadastro, não será possível emitir os
certificados;
▪▪ Para o cadastro de palestrantes externos, serão necessários: nome completo, o número
do CPF e a data de nascimento;
▪▪ O professor/funcionário responsável pelo evento deverá:
√√ Comunicar aos funcionários do atendimento (escola e demais envolvidos) sobre o
evento e passar as devidas orientações;
√√ Providenciar a lista de presença dos participantes;
√√ Incluir participantes que não fizeram a inscrição no site e que porventura, estiveram
presentes;
√√ Registrar a frequência dos participantes no sistema e informar à PROC para que libere
os certificados on-line.

3.2.3 Publicidade e Divulgação
A divulgação das atividades está sob a coordenação do Departamento de Marketing. A solicitação
deverá ser realizada pelo e-mail: atendimentomarketing@unigranrio.com.br.
Obs. Para a divulgação de eventos externos e a utilização da logomarca da Unigranrio, é
necessária autorização prévia do Departamento de Marketing.

14
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3.2.4 Certificados e Declarações
O responsável pelo cadastro do evento deverá solicitar à PROC a impressão dos certificados
de palestrantes (internos e externos) e organizadores, bem como a liberação dos certificados
de participantes on-line no site da Unigranrio. Vale lembrar que a emissão dos certificados de
evento está condicionada ao seu cadastro completo no sistema (palestrantes, organizadores
e participantes).
Obs. O certificado de participação em eventos acadêmicos será disponibilizado no site da
Unigranrio, na opção Eventos.

3.2.5 Sobre Carga Horária Complementar
Para cada hora de participação em evento realizado pela Unigranrio, será contabilizada uma hora
em atividade complementar. Caso o aluno tenha apresentado trabalho, ainda que em coautoria,
em evento acadêmico, serão acrescentadas até 15 (quinze) horas de atividade complementar,
devendo o aluno apresentar, como comprovante, o certificado original de palestrante emitido pela
Pró-Reitoria Comunitária, constando a carga horária ou o período (número de dias) durante o qual
se realizou a atividade.
ANEXO A - Regulamento das Atividades Complementares Curriculares - ACC
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3.3 Internacionalização: Mobilidade Estudantil
A internacionalização é uma das diretrizes da Unigranrio. A Universidade entende que é de
extrema relevância o estabelecimento de parcerias com entidades de diversos países para
a criação de novos laços de integração, e também da manutenção e fortalecimento dos já
existentes. A mobilidade de estudantes e professores, bem como a participação em redes e
consórcios, como o Programa Erasmus Mundus, a University Global Partnership Network (UGPN),
a World Cities World Class (WC2), a Alianza Acadêmica Latino-Americana UBA-UNAM-USP, a
Rede Magalhães, entre outros, são a tradução dessa meta. A PROC é o órgão responsável pela
oficialização dessas parcerias no âmbito geral da universidade e, cada Unidade, por meio de seu
escritório internacional, responsável no âmbito local. A Unigranrio mantém como responsabilidade
o relacionamento com instituições internacionais de grande potencial acadêmico e científico, de
modo a oferecer a discentes e docentes a possibilidade de uma vivência internacional. Como
atividades permanentes, temos o lançamento dos seguintes editais:
▪▪ Edital semestral de seleção de discente para o programa – Intercâmbio Unigranrio:
▪▪ Editais com Bolsa de estudo (duas edições anuais Top Espanha e Ibero-americano);
Programas eventuais em parceria - CREPUQ – Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec. AFS Intercultura Brasil é uma organização internacional, voluntária,
não governamental e sem fins lucrativos.
São instituições parceiras:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Universidade Politécnica de Madrid;
Universidade do Porto;
Universidade de Santiago de Compostela;
Universidade de Lisboa;
Universidade Beira do Interior;
Instituto Politécnico de Setúbal;
Universidade Técnico Lisboa;
IBS-SP.

3.3.1 Como Participar
O aluno/professor deverá acompanhar a divulgação dos editais de seleção disponíveis em nosso
site, na opção Para Você > Cooperação Internacional. No edital, estarão todas as informações
necessárias para a inscrição no processo seletivo.
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3.3.2 Requisitos para se Candidatar
▪▪ Ser aluno de graduação regularmente matriculado em cursos de graduação da Unigranrio;
▪▪ O estudante deve ter concluído, pelo menos, 20% dos créditos de seu curso no momento
da candidatura (alguns programas exigem porcentagem maior de créditos concluídos);
▪▪ Cursar, obrigatoriamente, após o término da mobilidade, no mínimo um semestre
acadêmico na Unigranrio para integralização do curso. Ou seja, o estudante não pode
estar em semestre de colação de grau no momento da mobilidade;
▪▪ Outros requisitos além desses serão especificados em edital.

4. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Mestrado e Doutorado - PROPEP
4.1 Programa de Iniciação Científica da Unigranrio
O Programa Institucional de Iniciação Científica da Unigranrio está ligado à Diretoria de Pesquisa
e Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEP. Este programa
é dirigido aos alunos da Graduação e do Ensino Médio para o desenvolvimento de pesquisa
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cientifica, tecnológica, cultural e artística, com orientação de pesquisadores qualificados. As
inscrições para solicitações de Bolsas do Programa de Iniciação Científica da Unigranrio são feitas
de acordo com os termos de editais publicados anualmente e em consonância com as normas
gerais e específicas das Resoluções Normativas do CNPq, RN-017/2006 e RN042/2013. Acesse
no site da Unigranrio por meio do link: http://www.unigranrio.com.br/paginas/iniciacao-cientifica/
iniciacao-cientifica-pibic-em.php para mais informações sobre o Programa de Iniciação Científica.

4.1.1 Orientações para Submissão de Projetos para Iniciação Científica
A solicitação de inscrição de projetos para Iniciação Científica deverá ser realizada via internet,
pelo sistema específico para o Programa de Iniciação Científica (http://uniatendimento.unigranrio.
edu.br/sinc/paginas/publicas/paginaListarEditaisParaInscricao.jsf). Após se cadastrar, o orientador
poderá acessar o sistema usando o seu login e senha (pessoal, gerada pelo sistema e enviada por
e-mail). Os links estarão disponíveis na página da PROPEP/PIBIC no período estabelecido pelo
edital. O orientador será responsável por garantir a veracidade e a correção das informações
prestadas na inscrição e no(s) arquivo(s) enviado(s) e pela comunicação com a PROPEP sobre o
andamento do processo seletivo e seus resultados.

4.1.2 Iniciação Científica Voluntária
O programa voluntário permite que alunos conduzam pesquisa, sob orientação de um pesquisador
qualificado, seguindo rigorosamente os moldes do programa com bolsas.
O cadastramento dos Projetos de Iniciação Científica para alunos voluntários é realizado em
fluxo contínuo. Os projetos são recebidos no e-mail do Programa de Iniciação Científica/PROPEP
(piic@unigranrio.com.br) e enviados ao Consultor Ad Hoc e ao Comitê Institucional de Iniciação
Científica do PIIC.
O consultor Ad Hoc e o Comitê Institucional avaliam o Projeto de Pesquisa em seus diversos aspectos,
inclusive a necessidade de pronunciamento do Comitê de Ética. Após aprovação do projeto, os
alunos indicados deverão assinar o Termo de Voluntário junto à secretaria da PROPEP.
Os alunos que desenvolverem atividades de Iniciação Científica, na condição de voluntários, e
desejarem obter bolsa de qualquer Agência de Fomento, deverão submeter o Projeto de Pesquisa,
de acordo com as normas publicadas anualmente nos editais do PIIC/Unigranrio (PIBIC-CNPq/
Unigranrio/Santander Universidades/FUNADESP; PIBIC-EM/CNPq/Unigranrio e PIBITI/CNPq/
Unigranrio).
Assim como os bolsistas, os alunos com Projetos de Iniciação Científica Voluntária deverão
entregar relatórios parcial e final. Para fins de validação curricular, a Iniciação Científica Voluntária
é igualmente considerada à Iniciação Científica com bolsas concedidas pela instituição e pelas
Agências de Fomento à Pesquisa.
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4.1.3 Modalidades
Iniciação Científica (PIBIC – Ensino Médio): O Programa de Iniciação Cientifica Júnior para o
Ensino Médio visa despertar vocação científica e incentivar potenciais talentos entre estudantes
do ensino médio, mediante sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica,
orientados por pesquisador qualificado. Os recursos disponíveis para atender ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Junior da Unigranrio são oriundos do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-EM/CNPq), e da Unigranrio (PIBICEM/Unigranrio).
Objetivos do Programa:
▪▪ Despertar a vocação científica e incentivar potenciais talentos entre alunos do Ensino
Médio;
▪▪ Estimular precocemente o interesse pela pesquisa científica e tecnológica e apresentar, ao
aluno do Ensino Médio, a possibilidade de participar de projetos de pesquisa desenvolvidos
na Universidade;
▪▪ Promover maior integração entre o Ensino Médio e a Graduação, dentro de um processo
de educação continuada;
▪▪ Estimular professores e alunos a engajar-se na atividade de pesquisa, com temáticas e
objetivos voltados à realidade do Ensino Médio.
Acesse o último Edital: EDITAL PIBIC-EM 2017-2018.
Iniciação Científica PIBIC: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica visa promover
o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação
do ensino superior.
Objetivos do Programa:
▪▪ Formação de recursos humanos para a pesquisa;
▪▪ Formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade
profissional;
▪▪ Redução do tempo médio de permanência dos alunos na Pós-Graduação;
▪▪ Disseminação do conhecimento, com as discussões interdisciplinares, nos Seminários de
Iniciação Científica;
▪▪ Maior integração entre a Graduação e a Pós-Graduação;
▪▪ Estimular pesquisadores produtivos a incluir estudantes de Graduação nas atividades
científica, tecnológica, profissional e artístico-cultural;
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▪▪ Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de
técnicas e métodos de pesquisa, bem como despertar sua criatividade, em decorrência
das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa;
▪▪ Fortalecer a formulação institucional de política de Pesquisa e Iniciação Científica.
Acesse o último Edital: EDITAL PIBIC 2017 - 2018.
Iniciação Científica (PIBITI): O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação tem por objetivo estimular os jovens do ensino superior nas atividades,
metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de
inovação.
Objetivos do Programa:
▪▪ Contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação;
▪▪ Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da
capacidade inovadora das empresas no país.
▪▪ Contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de participar de forma
criativa e empreendedora na sua comunidade.
Acesse o último Edital: EDITAL PIBITI 2017-2018 .

4.2 Evento Institucional: SINCTEC
4.2.1 Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da Unigranrio – SINCTEC
O SINCTEC tem por objetivo promover um grande debate entre estudantes de Graduação e do
Ensino Médio que participam do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da Unigranrio e de
outras Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, em todas as áreas de conhecimento. O
evento reúne pesquisadores docentes, estudantes, gestores e líderes de empresas empreendedoras,
de forma a permitir a divulgação de conhecimento e a troca de experiências entre a comunidade
acadêmica e profissional, com o propósito de que as pesquisas desenvolvidas na Unigranrio
possam contribuir fortemente, por meio de projetos inovadores, com o desenvolvimento social,
econômico e ambiental.
O SINCTEC, ocorre de acordo com as normas estabelecidas pelo CNPq e inclui a apresentação
dos trabalhos desenvolvidos nos Programas Institucionais de Iniciação Científica para a graduação
(PIBIC) e para o Ensino Médio (PIBIC-EM) e o Programa de Bolsas para o Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PIBITI).
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Paralelamente ao SINCTEC ocorre o Festival CDC/QCiência — Iniciação Científica, que é uma
mostra de Curtas Metragens – Documentários, Reportagens Jornalísticas para Veículos Impressos
sobre Ciência (CDC) e QCiência (Tiras de Desenho em Quadrinhos), baseadas em projetos do
Programa Institucional de Iniciação Científica. As mostras, além de estimularem a produção
audiovisual, textual e criativa dos alunos dos Cursos de Comunicação Social, Artes Visuais e
Design Gráfico, promovem a divulgação dos trabalhos dos bolsistas e voluntários de Iniciação
Científica e Tecnológica, que incluem, também, alunos do Ensino Médio.

5.Núcleo de Convênios, Estágios e
Negócios - NUCEN
O NUCEN é responsável pela regularização de 4 (quatro) Programas da Universidade:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Programa de Estágio;
Programa de Monitoria;
Programa de Incentivo à Responsabilidade Social (Aluno Extensionista);
Programa de Mentoria.

5.1 Programa de Estágio

O Programa de Estágio, regulamentado pelo CONSEPE da universidade, tem por objetivo melhorar
a qualificação profissional dos alunos, proporcionando a interação com a realidade da profissão e
a complementação prática do aprendizado acadêmico.
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O estágio, na Unigranrio, é uma atividade curricular, o que pressupõe sua integração ao Projeto
Pedagógico. É acompanhado por um professor-orientador da Instituição e supervisionado por um
profissional da empresa concedente.
Além da captação e divulgação de vagas de estágios, o Nucen cuida, também, da sua legalização,
dentro do previsto na Lei 11.788 de 25/09/08. Os estágios, diretamente ligados à formação
acadêmica do aluno, são oferecidos nas seguintes modalidades:
Estágio Curricular Obrigatório: É aquele que faz parte do currículo de um curso, constituindo-se
em uma disciplina, vinculada à grade curricular, com carga horária definida no projeto pedagógico
do curso e a sua realização é condição para integralizar o currículo.
Características Básicas:
▪▪ Requer termo de compromisso devidamente assinado antes do início do estágio;
▪▪ Sem remuneração e a universidade paga o seguro;
▪▪ Não há custo para a instituição concedente;
▪▪ Período de estágio dentro do semestre letivo: entre fevereiro e junho ou entre agosto e
dezembro;
▪▪ Final do estágio – Relatório de atividades.
Estágio Curricular não obrigatório: É uma opcional e visa enriquecer a formação profissional do
aluno, à medida que lhe oferece a oportunidade de pôr em prática o conhecimento adquirido no
decorrer do curso.
Características Básicas:
▪▪ Requer termo de compromisso devidamente assinado antes do início do estágio;
▪▪ Deve ser remunerado (Bolsa-Auxílio);
▪▪ Seguro pago pela empresa;
▪▪ Vale-transporte;
▪▪ Período do estágio – Máximo de dois anos – se o aluno estiver no último período do
curso, o estágio não deverá ultrapassar o semestre letivo, porque ele estará formado e
não poderá mais fazer estágio.
▪▪ O Nucen não pode assinar termos de compromisso com data retroativa, logo o documento
deve ser assinado antes do início do estágio;
▪▪ Estágios sem o termo de compromisso devidamente assinado não serão considerados
pela universidade, em nenhuma hipótese;
▪▪ Carga horária diária – 6 horas;
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▪▪ Carga horária semanal – 30 horas;
▪▪ Exceção: Curso de Radiologia - Carga horária semanal máxima – 24 horas (exigência do
Conselho);
▪▪ O supervisor deve ser da área do curso e estar presente na unidade onde o estágio será
realizado;
▪▪ As atividades de estágio devem ter pertinência com o curso;
▪▪ Final do estágio - Relatório de atividades + avaliação.
Considerações especiais para alunos da Escola de Ciências e Tecnologia e do Curso de Ciências
Contábeis, para estágio obrigatório.
Na primeira aula da disciplina de estágio obrigatório, o aluno deve informar ao seu professor se:
▪▪ Está fazendo estágio;
▪▪ Trabalha na área do curso;
▪▪ Ainda não conseguiu estágio.
Alunos que estão fazendo estágio têm 20 dias úteis, a contar do início do período letivo, para
apresentar ao seu professor de estágio a cópia de seu termo de compromisso. Os estágios não
obrigatórios iniciados anteriormente só serão validados como obrigatórios se estiverem em vigor
no semestre em que o aluno estiver matriculado na disciplina de estágio. Estágios concluídos
anteriormente só poderão ser aproveitados para carga horária de atividade complementar.
Alunos que trabalham na área do curso têm 20 dias úteis para apresentar ao seu Professor de
Estágio a Declaração da Empresa, especificando as atividades que realiza e a cópia da folha de
admissão da carteira de trabalho. O professor analisará se as atividades que o aluno realiza na
empresa são compatíveis com as que ele deveria fazer no estágio ou não. Só assim poderá validar
estágio obrigatório do aluno.
Alunos que ainda não conseguiram estágio devem se inscrever nos sites dos Agentes de Integração
e cadastrar o currículo na Central de Oportunidades Unigranrio para que possam se candidatar
às vagas de estágio. Outra ação importante é manter o professor informado se tiver com alguma
dificuldade para encontrar um estágio. Alunos que não apresentarem a documentação solicitada
não serão aprovados.

5.2 Blog Vida de Estagiário
Você encontra no Blog Vida de Estagiário todos os documentos necessários para os programas.
Não coloque esses documentos no material de aula dos alunos, porque eles são atualizados
semestralmente e, muitas vezes, o aluno utiliza modelos antigos que não podem ser aceitos.
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5.2.1 Como Acessar o Blog
Para acessar o Blog Vida de Estagiário, basta acessar o site da Unigranrio na opção A Unigranrio >
Blogs > Vida de Estagiário. Disponível em: http://blogs.unigranrio.br/vidadeestagiario/.

5.2.2 Site Espaço Professor
O NUCEN criou um site especialmente para os professores, contendo os documentos e procedimentos
dos Programas. Para acessar, entre no site da Unigranrio =>Para você => Professores.
Disponível em: https://espacoprofessor.unigranrio.com.br

5.3 Programa de Monitoria
Resumo do Procedimento
▪▪ Atualizar o material de aula dos alunos e os arquivos pessoais com novos modelos;
▪▪ Elaborar o edital do Programa de Monitoria, de acordo com o regulamento da Proce;
▪▪ Colocar a numeração adequada no edital –consulte o Nucen);
▪▪ Aprovação do Edital pela Coordenação do Curso;
▪▪ Envio do Edital aprovado para o Nucen;
▪▪ Divulgação do edital para os alunos;
▪▪ Seleção dos alunos;
▪▪ Assinatura dos termos de compromisso, antes do início da monitoria;
▪▪ Solicitação do certificado, ao final do semestre.

5.4 Programa de Incentivo à Responsabilidade Social - Aluno 		
Extensionista
Resumo do Procedimento
▪▪ Preencher o formulário de projetos na Proce;
▪▪ Fazer o Termo de Compromisso antes do início do Projeto.
Ao final do Projeto:
√√ Encaminhar relatório final à Proce, com resultados obtidos, fotos gráficos, etc;
√√ Preencher a solicitação de certificado do aluno e entregar no Nucen. Só receberá
certificado o aluno que entregar o relatório final, produzido junto com o professor.
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5.5 Programa de Mentoria
Resumo do Procedimento
▪▪ A divulgação e execução do processo seletivo são de inteira responsabilidade da PróReitoria Comunitária – Proc;
▪▪ O aluno deve fazer o termo de compromisso antes do início do projeto.
Ao final do Projeto:
√√ Preencher a solicitação de certificado do aluno e entregar no Nucen.

6. Pró-Reitoria de Pós-Graduação Lato Sensu e
Extensão
A Unigranrio, por meio da PROPEX, inicia um processo de consolidação de suas atividades de
pós-graduação e extensão com o intuito de formar uma identidade comum que a qualifique
como uma Instituição de excelência no ensino, cujos padrões se tornarão referência no
mercado.
Com este objetivo muito claro, iniciou-se uma série de atividades de divulgação e de fortalecimento
da imagem que estabelecerão esse padrão na mente das pessoas, e que farão com que se associe
os símbolos e logos da escola aos patamares de qualidade almejados.
Nesse sentido, é preciso sustentar com fatos e ações essa imagem, já que, na atividade de serviços,
são os pequenos detalhes que fazem a diferença e que influenciam a percepção das pessoas.
Com este intuito, de contribuir para a consolidação da imagem de qualidade superior e única, foi
elaborada a política de qualidade do ensino da PROPEX.

6.1 Política de Qualidade do Ensino – PROPEX
A política de qualidade tem como objetivo tornar visível ao mercado a preocupação com a oferta
de um ensino de alta qualidade, sério, responsável e preocupado em modificar conhecimentos e
comportamentos, tanto pela disseminação dos conceitos, quanto pela sua aplicação e, acima de
tudo, pelo exemplo.
Entende-se que este reconhecimento será obtido baseado em três pilares: a qualidade do corpo
docente, a qualidade da estrutura e o rigor com os padrões da operação.
Considerando as novas relações sociais e a dinâmica da vida que se estabeleceu a partir do
desenvolvimento da tecnologia de informação, a velocidade e o dinamismo passaram a fazer
parte do dia a dia da sociedade. Essa nova dinâmica, mais anárquica e menos formal, nos obriga
a um modelo de operação muito mais estruturado, com metodologias e regras que devem ser
cumpridas. Se o ambiente é instável, a Instituição tem que ser ainda mais organizada.
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O ensino, por sua vez, deve atender a este novo ambiente de forma dinâmica e lúdica, integrando
o corpo docente, discente e a sociedade como um todo, para que os objetivos da aprendizagem
e o sucesso profissional sejam alcançados.
Finalmente, uma questão essencial é o exemplo a ser seguido. Uma Instituição não é o que ela
fala, mas, sim, o que ela faz. Se quiser alunos pontuais, tem que ser pontual; se quiser alunos
que estudem e se dediquem, tem que dar-lhes uma carga forte de estudos, que os desafiem.
É preciso cobrá-los e reconhecê-los nas suas competências, valorizando sempre os que se
destacam. As pessoas nos ouvem, mas o que nos destaca não é o que falamos e sim o que
fazemos!
Há grandes desafios pela frente e, para enfrentá-los da maneira mais adequada, a definição de
padrões torna-se fundamental.

6.1.1 Padrões Gerais de Operacionalização das Aulas
Horários das Aulas
Secretaria: As salas de aula devem estar limpas, organizadas, com os equipamentos devidamente
testados, com os materiais e as folhas de presença disponíveis até 10 (dez) minutos antes do início
previsto. Até o recolhimento das folhas de presença (20 minutos após o início das aulas), a equipe
da Secretaria deve estar atenta e de prontidão para atender qualquer chamada dos professores
que estejam enfrentando alguma dificuldade - que deve ser resolvida imediatamente.

Professores: Pontualidade do professor impacta diretamente na pontualidade do aluno e, desta
forma, a aula deve iniciar no máximo em até 10 (dez) minutos do horário previsto.
O horário de início não é contado a partir da presença do professor, mas, sim, a partir do horário
efetivo de início da aula. Isto exige que o docente prepare toda a estrutura necessária de
computação, materiais etc. antes do horário estipulado para o início e, desta forma, deverá se
apresentar em sala com a devida antecedência.

Alunos: Os horários de início e finalização das aulas deverão ser cumpridos e os alunos terão
apenas 20 minutos de tolerância no início de cada tempo para que não sejam considerados
ausentes. Mesmo que o aluno assista a aula, será atribuída a ausência após esse prazo de carência.
Para efeito de controle, as folhas de presença serão gerenciadas pela Secretaria, que as deixará
disponíveis até 20 (vinte) minutos do início previsto e as tornará novamente disponíveis 20 (vinte)
minutos antes do término das aulas. Dessa forma, se isenta o professor de responsabilidades
sobre a frequência dos alunos, o que permite que este se dedique integralmente às aulas e ao
conteúdo.
Após o recolhimento, não será permitido ao aluno que solicite a frequência junto à Secretaria.
Vale lembrar que não existe abono de faltas na Pós-Graduação, senão nos casos previstos em lei.
Somente alunos regularmente matriculados poderão estar presentes em sala de aula, salvo com
autorização expressa da Pró-Reitoria.
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Formatação do Material de Aula
Ao início de cada disciplina, os alunos deverão ter ao seu dispor toda a programação de aulas e
avaliações, com o conteúdo programático, atividades, leituras que devem realizar e orientações
de trabalhos. Para tal, o corpo docente deverá obedecer rigorosamente aos prazos determinados
pela Instituição, referente à entrega dos materiais de acordo com o padrão estabelecido:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Plano de aula e bibliografia;
Mini cv;
Artigos e trabalhos a serem desenvolvidos;
Arquivo com o material que será apresentado em aula.

Todos os materiais entregues aos alunos deverão obedecer ao padrão estabelecido pela PROPEX.
Este ponto é muito importante, pois é o que garante a formação da imagem da Instituição.
Orientação à Secretaria: Ao apresentar o material de aula, o professor deve especificar
formalmente eventuais necessidades fora da rotina normal, tais como: cópias de provas, materiais
extras de apoio à aula, datas específicas de entregas etc.
Avaliações e Disponibilização de Notas: No início de cada disciplina, os alunos deverão ser
informados sobre os métodos e datas das avaliações.
As avaliações finais/formais de cada aluno, realizadas pelos professores, deverão ser entregues na
Secretaria em até 2 (duas) semanas após a finalização da disciplina.
Os trabalhos e testes realizados deverão ter os comentários necessários que justifiquem a avaliação
e que sirvam como aprendizado dos pontos que devem ser melhorados pelos alunos. O material
ficará disponível caso os alunos desejem consultá-los.
Qualidade das Aulas: As aulas devem considerar as questões conceituais e aproveitar a experiência
profissional dos alunos para a integração entre teoria e prática. Deve-se considerar que, em geral,
os alunos participantes são profissionais já formados e que esperam dos professores uma postura
mais integrativa, tanto em termos dos conceitos quanto em termos de relacionamento. Assim,
como os alunos são avaliados na evolução de seu conhecimento, eles avaliarão a contribuição
das aulas e dos conteúdos para o seu aprendizado. Ao final de cada disciplina, os alunos avaliarão
o professor, as aulas e a Secretaria. Essas avaliações serão confidenciais e servirão como base,
dentro de critérios de análise específicos, para definir melhorias nos padrões de qualidade das
aulas.

6.1.2 Papéis Esperados
Do Coordenador de Curso
O coordenador é responsável pela evolução do curso, no que diz respeito aos professores,
materiais e comportamento dos alunos.
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Questões acadêmicas:
▪▪ Organizar pedagogicamente o funcionamento do curso (conforme projeto pedagógico);
▪▪ Preparar o calendário do curso, de acordo com o calendário oficial da PROPEX,
especificando as datas das aulas com as respectivas disciplinas, carga horária, conteúdos
e os professores alocados em cada data;
▪▪ Providenciar a contratação de docentes com expertise na área, visando garantir o padrão
de qualidade acadêmica desejado e atender às questões administrativas e financeiras;
▪▪ Orientar os professores em relação ao padrão de elaboração do plano de ensino, materiais
de aula, materiais a serem disponibilizados aos alunos, exercícios e avaliações.
Questões administrativas:
▪▪ Indicar as instalações necessárias para o desenvolvimento do curso (salas especiais,
laboratórios, equipamentos, programação de viagens de professores, materiais etc.);
▪▪ Entregar à Secretaria da Pós, a documentação necessária para o cadastro do coordenador
e dos docentes do curso;
▪▪ Apresentar a Política de Qualidade da PROPEX aos docentes do curso;
▪▪ Orientar os professores quanto aos prazos a serem cumpridos;
▪▪ Garantir o correto encerramento de cada disciplina, gerando assim, o pagamento do
docente, conforme carga horária cadastrada;
▪▪ Assinar o contrato de prestação de serviços com a Unigranrio.
Questões discentes:
▪▪ Apoiar os processos de divulgação do curso e captação de alunos;
▪▪ Orientar e atender às dúvidas dos candidatos;
▪▪ Selecionar os candidatos, mediante entrevista ou outra forma de seleção;
▪▪ Empenhar-se na conversão dos alunos inscritos em matriculados.
Durante a Execução do Curso
Questões acadêmicas:
▪▪ Apresentar para a turma, no início do curso, a Política de Qualidade da PROPEX;
▪▪ Garantir que o curso seja realizado de acordo com os padrões de qualidade da PROPEX
e com o que está estabelecido no Projeto Pedagógico;
▪▪ Apresentar para a turma, no início de cada módulo, o professor responsável, ressaltando
a importância da disciplina na composição do curso e quais as competências, habilidades
e atitudes a serem desenvolvidas;
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▪▪ Coordenar o processo de avaliação de aprendizagem dos alunos;
▪▪ Acompanhar o processo de avaliação de satisfação dos alunos em relação ao curso;
▪▪ Apresentar os resultados da avaliação aos professores, discutindo pontos fortes e fracos
e as ações de melhoria;
▪▪ Tomar as medidas cabíveis e necessárias imediatamente após cada uma das avaliações
docentes, caso o resultado não seja positivo;
▪▪ Dar retorno aos alunos das providências tomadas para sanar as divergências e as
deficiências apontadas pela avaliação, quando pertinentes.
Questões administrativas:
▪▪ Disponibilizar um calendário de atendimento aos alunos e professores, a razão de dois
plantões ao mês;
▪▪ Orientar e acompanhar os professores para que disponibilizem os materiais de aula e as
notas nos prazos regimentais;
▪▪ Indicar os orientadores e alocá-los aos respectivos alunos para os Trabalhos de Conclusão
de Curso;
▪▪ Definir o calendário das orientações e entregas dos Trabalhos de Conclusão de Curso;
▪▪ Entregar à PROPEX a relação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, com conceito
atribuído (título do trabalho, nome do aluno e nome do orientador);
▪▪ Orientar os professores quanto aos procedimentos administrativos (diário de classe, lista
de frequência, reserva de equipamentos, portal, pagamento, viagens, estadias etc.);
▪▪ Controlar o cumprimento de normas de horário e frequência dos professores.
Questões discentes:
▪▪ Identificar possibilidades de evasão, acompanhando e discutindo com os professores
questões relacionadas à desmotivação dos alunos, ausências regulares e avaliações
abaixo do esperado;
▪▪ Estabelecer contato com os alunos que solicitaram desligamento do curso, identificando
os motivos e buscando alternativas efetivas para reverter a decisão;
▪▪ Acompanhar o desenvolvimento dos alunos, auxiliando-os em questões educacionais e
orientando-os nas profissionais;
▪▪ Estabelecer atividades aos alunos em tratamento especial.
Após o Encerramento do Curso
▪▪ Resolver todas as pendências eventualmente existentes;
▪▪ Entregar relatório final do curso (número de alunos iniciantes, desistências, alunos
concluintes, alunos em dependência, quais disciplinas tiveram alunos reprovados,
considerações finais etc.);
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▪▪ Indicar professores que não deverão mais compor o quadro docente da PROPEX, com a
devida justificativa.
Para que a qualidade que a PROPEX deseja seja alcançada, faz-se necessário o cumprimento das
atribuições por parte dos responsáveis. O não cumprimento poderá resultar em advertência ou
até mesmo no desligamento do coordenador.

Do Professor
Espera-se que os professores sejam o exemplo da qualidade almejada e, desta forma, cumpram
todos os procedimentos essenciais para uma boa aula.
Questões acadêmicas:
▪▪ Elaborar o Plano de Ensino, de acordo com o padrão da PROPEX, contendo conteúdo
programático compatível com a ementa da disciplina; explicitação da metodologia das
aulas e das avaliações e bibliografia;
▪▪ Elaborar adequadamente os materiais de aula;
▪▪ O Plano de Ensino e os materiais de aula devem considerar o perfil dos alunos da turma
e ser adequado às características da classe. O perfil será enviado 30 (trinta) dias antes
do início da turma, salvo na primeira disciplina do curso que, em função do fechamento
das matrículas, pode não ter o perfil completo da sala;
▪▪ Cumprir rigorosamente o horário de início e término das aulas;
▪▪ Desenvolver aulas dinâmicas e motivadoras, considerando a realidade profissional
dos alunos;
▪▪ Concentrar-se no aprendizado do aluno, dando apoio aos que apresentam dificuldades
de aprendizagem.
Questões administrativas:
▪▪ Enviar, antes do início das aulas, a Carta Convite devidamente preenchida e o Termo de
Aceite assinado para a Secretaria da Pós-Graduação;
▪▪ Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para a entrega de documentos e
materiais; reserva de equipamentos, laboratórios, clínicas etc.; e entrega de registros
de notas e frequências;
▪▪ Comparecer às reuniões com a Coordenação do Curso;
▪▪ Cumprir as exigências acadêmicas referentes à disciplina ministrada.
Da Secretaria
A Secretaria deverá:
▪ ▪ Acompanhar o cumprimento do Planejamento Acadêmico, conforme proposto no
Projeto do Curso;
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▪▪ Certificar-se, antes do início das aulas, que as salas estejam em plena condição de
funcionamento em termos de limpeza, materiais de apoio, estrutura física de equipamentos
e recursos para escrita;
▪▪ Ser a responsável pela disponibilização das listas de presença e de sua retirada 20 (vinte)
minutos após o horário de início da aula e sua entrega 20 (vinte) minutos antes do final
da aula;
▪▪ Administrar as listas, garantindo que não houve assinaturas indevidas, inutilizando os
espaços em branco e transcrevendo e registrando as presenças;
▪▪ Preparar relatórios quanto ao andamento operacional de faltas dos alunos e do
cumprimento dos horários por parte dos professores, reportando-os para o coordenador;
▪▪ Ocupar-se dos materiais de aula, certificando-se que os prazos de disponibilidade foram
cumpridos e controlando e cobrando os envios dos professores.
▪▪ Enviar aos professores, com 30 (trinta) dias de antecedência ao início da disciplina, o perfil
dos alunos da turma (salvo na primeira disciplina do curso que, em função do fechamento
das matrículas, pode não ter o perfil completo da sala).
▪▪ Garantir o cumprimento de prazo das solicitações de alunos, professores e coordenadores
(requerimento on-line, e-mails etc.);
▪▪ Orientar e coordenar a realização da avaliação dos professores por parte dos alunos;
▪▪ Apresentar aos coordenadores os relatórios de desempenho, tanto dos alunos quanto
dos professores;
▪▪ Agir de forma transparente e buscar a qualidade diária na realização das tarefas e no
atendimento do público interno e, principalmente, do público externo.
Do Aluno
Os alunos deverão:
▪▪ Cumprir as normas da Instituição, em relação aos horários e prazos das diversas atividades;
▪▪ Cumprir a carga horária mínima de 75% de frequência em cada disciplina, sob pena de
não ser aprovado nela;
▪▪ Obter o conceito mínimo de 7 (sete) para aprovação em cada disciplina;
▪▪ Entregar a versão final do TCC em até 3 (três) meses (90 dias) após o encerramento da
última disciplina presencial do curso;
▪▪ Apresentar os documentos e formulários nos prazos exigidos;
▪▪ Cuidar do patrimônio da escola, evitando qualquer dano ou depreciação;
▪▪ Cuidar dos seus materiais e bens pessoais, uma vez que a escola não pode se responsabilizar
por eles;
▪▪ Expor suas opiniões e insatisfações de forma educada e respeitosa;
▪▪ Ser cordial com os colegas, professores e funcionários;
▪▪ Apontar problemas e dar sugestões de melhorias para o curso;
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▪▪ Reportar qualquer tipo de insatisfação para que a escola possa se posicionar, de forma a
solucionar o problema;
▪▪ Preservar a honestidade intelectual, realizando provas e trabalhos individuais sem
a participação de terceiros, sem recorrer a plágios ou documentos fraudados,
certificando-se de que toda documentação, certificados e declarações apresentados
sejam absolutamente fidedignos;
▪▪ Ter um comportamento condizente com o nível da Instituição e dos cursos, comparecendo
às aulas com trajes adequados, evitando alimentação em sala de aula e contribuindo
com atos e atitudes para manter o prestígio e o bom conceito da Instituição e do Curso
na escola e na comunidade.

6.1.3 Qualidade da Produção Acadêmica
A PROPEX tem o objetivo de desenvolver e disseminar novos conhecimentos nas diversas áreas
de estudo em que está presente, com um nível de qualidade que a destaque nesses distintos
ambientes.
Com este intuito, serão incentivadas atividades de produção acadêmica em geral. Os Trabalhos de
Conclusão de Curso devem, além de atender às determinações do curso, buscar o desenvolvimento
de novos conhecimentos que permitam construir e divulgar a imagem da PROPEX na comunidade
acadêmica, profissional e empresarial.

5.2 Orientações Gerais
▪▪ Não é permitido o acesso ao prédio da Pós com chinelos de dedo, shorts, saias curtas e
bermudas;
▪▪ É fundamental o respeito à diversidade e individualidade, não sendo admitido qualquer
tipo de discriminação por raça, religião, cor ou status social;
▪▪ O respeito às normas e às pessoas deve nortear todo o relacionamento na PROPEX e todos
devem ser tratados com a devida consideração: Reitoria, Pró-Reitoria, Coordenadores,
Professores, Autoridades, Funcionários e Alunos;
▪▪ Espera-se total adesão às normas e ao Padrão de Qualidade com honestidade pessoal,
franqueza e transparência.
Da Avaliação do Desempenho Acadêmico
Art.74 A avaliação do desempenho acadêmico na Unigranrio é considerada como processo
sistemático de acompanhamento da evolução cognitiva, social e cultural dos alunos, servindo
como referencial para análise e redimensionamento das propostas e oportunidades educacionais
proporcionadas pelo professor. Parágrafo único. São objetivos da avaliação do desempenho do
aluno: compreender o processo de aprendizagem; oferecer informações para o planejamento da
metodologia de ensino; verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva em cada disciplina;
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comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, para verificar sua
evolução; fornecer informações ao aluno sobre seu desempenho para que possa tomar medidas
em prol de uma melhor aprendizagem e servir como indicador para a Avaliação Institucional.
Art. 75 Os docentes se valerão, simultaneamente, dos três tipos de avaliação: a diagnóstica, a
reguladora e a somativa.
Art. 76 A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, conjunto de disciplinas,
módulos, atividades ou conjunto de atividades, conforme o Plano Pedagógico do Curso (PPC) e
previamente informado aos alunos inscritos, incidindo sobre o aproveitamento e a participação.
§ 1º A avaliação do aproveitamento se dá por instrumentos de verificação da assimilação de
conteúdos conceituais e procedimentais em razão dos objetivos a alcançar, em número de pelo
menos quatro instrumentos por período letivo.
§ 2º Os conteúdos procedimentais estão relacionados às capacidades e habilidades dos aspectos
práticos da área específica de cada campo disciplinar.
§ 3º Os conteúdos conceituais são estabelecidos objetivando a verificação do desenvolvimento
do aluno no que tange ao conhecimento específico de uma determinada área.
§ 4º A diversificação dos instrumentos avaliativos tem função estratégica na coleta de um número
maior e variado de informações sobre o trabalho docente e dos percursos da aprendizagem,
incluindo-se, entre estes, a prova integrada.
Art. 77 Os resultados dos procedimentos de avaliação serão computados, em termos de
controle acadêmico, em 2 (duas) avaliações parciais e cumulativas fixadas em calendário escolar e
identificadas como 1ª Avaliação e 2ª Avaliação.
Art. 78 São considerados instrumentos de avaliação da aprendizagem, entre outros: leitura e
interpretação de textos; provas orais e escritas; súmulas de aula; relatórios de atividades práticas;
relatórios de atividades de campo; seminários; estudos dirigidos; estudos de casos; exercícios;
portfólios; autoavaliação do aluno; relatório de atividades extracurriculares; síntese escrita ou
estética.
Art. 79 O aproveitamento acadêmico é avaliado pelo professor mediante acompanhamento
contínuo da ação do aluno e dos resultados por ele obtidos, conforme previsto no Plano de
Ensino (PE).
Art. 80 O prazo de lançamento das Avaliações, no Portal, será fixado pela Divisão de Administração
Acadêmica.
Art. 81 As notas de aproveitamento em cada etapa do processo avaliativo (1ª Avaliação e 2ª
Avaliação) correspondem ao somatório, à média aritmética ou à média ponderada dos pontos
obtidos por meio de, pelo menos, dois instrumentos diferentes, previstos no Plano de Ensino da
disciplina.
§ 1º Na composição da nota da 2ª Avaliação, o último instrumento utilizado será obrigatoriamente
uma prova e seu valor preponderará sobre os demais.
§ 2º A consideração dos conteúdos atitudinais não estará incorporada ao resultado final do
processo avaliativo do aluno, mas será objeto de análise e reflexão do professor, alunos e turma.
§ 3º A observação de atitudes do aluno no convívio acadêmico engloba os seguintes parâmetros:
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relacionamento e ética, disciplina, desempenho, capacidade de comunicação e participação do
aluno nas atividades propostas, cabendo ao docente o registro dessa avaliação específica.
§ 4º Aplica-se, no convívio acadêmico, o exarado no Código de Ética e Disciplina da Unigranrio.
Art. 82 Será considerado aprovado o aluno com frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco
por cento) no semestre programado pelo Curso para a Disciplina, Conjunto de disciplinas,
Módulos, Atividades ou Conjunto de atividades e, média mínima de 7.0 (sete) nas duas avaliações
do desempenho acadêmico.
§ 1º A Média Final (MF) do semestre será assim calculada: MF = (A1 + A2)/2.
§ 2º Ao aluno que não obtiver média final para aprovação nas duas Avaliações será permitido
submeter-se a uma Avaliação Suplementar (AS), sendo considerado aprovado aquele que alcançar
média igual ou superior a 6.0 (seis).
§ 3º Na eventualidade da Avaliação Suplementar (AS) o Resultado Final (RF) será assim calculado:
RF = (MF + AS)/2.
§ 4º Será concedida segunda chamada somente para o instrumento de Avaliação Suplementar,
desde que haja motivo justo instruindo requerimento a ser apresentado dentro de quarenta e
oito horas após a realização da primeira chamada, cabendo a decisão ao Diretor da Unidade
Acadêmica a que se vincula a Disciplina ou a quem for por ele indicado para tal.
§ 5º A exigência de frequência mínima de que trata o caput deste artigo não se aplica às atividades
acadêmicas na modalidade semipresencial realizadas com base no disposto na Portaria MEC n.
º 4.059, de 10 de dezembro de 2004, e nos cursos a distância com base no disposto no § 3º do
Art. 47 e no Art. 80 da Lei n.º 9.394/96.
§ 6.º Cursos da área da saúde poderão exigir em determinadas atividades práticas, identificadas
ou não como disciplinas, percentual de frequência maior do que o estabelecido no caput deste
artigo.
Art. 83 Não se aplicam às atividades acadêmicas identificadas como Monografias, Práticas,
Trabalhos de Conclusão de Curso, Projetos ou Estágios os procedimentos de avaliação descritos
nesta subseção, cabendo ao Professor Responsável, ao final do período letivo, o lançamento de
uma única e definitiva avaliação.

Do Regime Excepcional

Art. 84. É assegurado aos alunos, amparados por normas legais específicas, direito a tratamento
excepcional com dispensa de frequência regular, de conformidade com as normas constantes
deste Regimento Geral e outras aprovadas pelo CONSEPE.
Parágrafo único - Os requerimentos relativos ao regime excepcional, disciplinado neste Artigo,
devem ser instruídos com laudo médico, competindo ao Diretor da Unidade conceder ou negar
os pedidos.
Art. 85. A ausência às atividades escolares durante o regime excepcional será compensada pela
realização de trabalhos e exercícios domiciliares durante esse período, sob a responsabilidade do
professor da disciplina, executados de acordo com programa de acompanhamento especial fixado,
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em cada caso, consoante o estado de saúde do estudante e as possibilidades da Unigranrio, a
juízo do Diretor da Unidade.
§ 1º A incompatibilidade entre exercícios domiciliares e práticas em laboratório, ou treinamento
em serviço, inviabiliza acompanhamento especial compensatório em atividades não-teóricas,
trabalho de campo, treinamento em Estágios e Internatos.
§ 2º Em hipótese alguma atividades domiciliares, de natureza puramente teórica, independentemente
de sua proporção, poderão substituir a carga horária destinada à prática laboratorial, ambulatorial,
de treinamento em serviço, de Estágios Supervisionados ou de Internato.
§ 3º Na elaboração do acompanhamento especial a que se refere este Artigo, o Professor leva
em conta a sua abrangência, de forma que sua execução não ultrapasse, em cada caso, 50%
(cinquenta por cento) do período letivo, máximo admissível para a continuidade do processo
psicopedagógico da aprendizagem em grupo.

60

Manual do Docente

Anexo I

Tutorial Blackboard

Sumário
Papel do Professor................................................................................................................ 03
Modelo de Tutoria ................................................................................................................ 03
Como Acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem?.................................................. 04
Como Alterar sua Senha?.................................................................................................... 05
Personalizando suas Configurações Iniciais..................................................................... 06
Atualizando seu Currículo................................................................................................... 07
Como Enviar um Aviso aos Alunos.................................................................................... 09
Verificar a Lista de Participantes da sua Turma............................................................... 11
Alterar a Disponibilização e Configuração do Trabalho da Disciplina........................ 11
Criando Grupos..................................................................................................................... 14
Alterar a Disponibilização e Configuração dos Fóruns.................................................. 17
Mediar a Interação dos Alunos no Fórum........................................................................ 19
Corrigindo as Atividades e Verificando o Plágio............................................................. 20
Prova On-line......................................................................................................................... 24
Centro de Nota Inteiro......................................................................................................... 26
Envio de Mensagens............................................................................................................. 27
Disponibilizando Arquivos na Midiateca.......................................................................... 29
Utilização da Webconferência............................................................................................ 30
Painel de Desempenho........................................................................................................ 35
Acompanhamento no Centro de Retenções................................................................... 37
Relatórios Úteis...................................................................................................................... 41

62

Tutorial Blackboard

Papel do Professor
Elaborar:
•

Trabalho da Disciplina – Dissertativa;

•

Quatro aulas gravadas no estúdio = 1) Apresentação + Boas-vindas; 2) Aula expositiva das
UA de 1 a 4; 3) Aula expositiva das UA de 5 a 8; 4) Aula de encerramento e recapitulação
de todas as UAs;

•

Proposta para o Fórum Avaliativo;

•

Acompanhamento dos alunos para evitar a evasão, enviando notificação de acesso e
participação.

Pesquisar e Incluir:
•

Materiais Complementares na Midiateca: Livros, artigos, filmes, música, links para sites
e, pelo menos, uma indicação de leitura de materiais disponíveis nas bibliotecas utilizadas
dentro do AVA;

•

Correção das atividades avaliativas em um prazo de sete dias corridos após o encerramento
da atividade;

•

Publicar pauta no portal no término da AV1, AV2 e AVS.

Avaliação:
•

A avaliação deve ser um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem do aluno,
proporcionando um avanço no seu processo de aprendizagem.

Modelo de Tutoria
Para dar conta de todas as suas atividades administrativo-acadêmicas, estima-se que o tutor deva
dedicar cerca de duas horas diárias, em cinco dias por semana, para atender, com conforto, a uma
turma. Não utilize feriados e finais de semana para realizar atividades.
•

O professor-tutor deve mediar a relação do aluno com o conteúdo do curso, de forma a
estimular a postura crítica e a relação da teoria com a prática, tendo sempre em mente o
estudo de caso que guia as reflexões do curso;

•

O professor-tutor também orienta o aluno em relação à dinâmica geral do curso e às datas de
entrega das atividades.
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Como Acessar o Ambiente Virtual de
Aprendizagem?
A numeração referente à informação de usuário é a sua matrícula. Ela é o seu registro de professor
e você irá utilizá-la a partir de agora. Acesse o link: ead.unigranrio.com.br.
No campo “Nome de usuário”, você deve incluir a sua matrícula; em “senha”, você deve inserir o
seu CPF.

Pronto! Agora você já está no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unigranrio.
Se preferir, você também poderá acessar direto pelo portal da Unigranrio, por meio do ícone
abaixo:
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Como Alterar sua Senha?
Logo em seu primeiro acesso, você já poderá alterar sua senha. Para alterá-la, basta clicar em
“Informações Pessoais”, em sua Página Inicial. Veja a imagem a seguir:

Em seguida, clique em “Alterar Senha”.
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Defina a sua nova senha e clique em “Enviar”.

Pronto! Sua senha está alterada!

Personalizando suas Configurações Iniciais
Ainda em “Informações Pessoais”, selecione a opção “Personalizar Minhas Configurações”.

Marque a opção “Usar imagem de Avatar personalizada” e selecione uma foto sua. Espere
carregar e envie as alterações.

66

Tutorial Blackboard

Atualizando seu Currículo
É muito importante que os alunos identifiquem, assim que acessarem a sala virtual da sua disciplina,
quem será o professor-tutor que os acompanhará durante todo o processo de aprendizagem.
Para que você faça a alteração do seu perfil profissional, clique em “Professor-Tutor”, no menu
lateral esquerdo. Observe se o modo de edição está ativado.

Quando ele está ativado para edição, a opção que aparece no canto superior direito é a de
“Ativado”.
Clique em “Professor-Tutor” e, em seguida, selecione “Editar”.

Para alterar seus dados, basta substituir as informações default e incluir seu nome completo e o
minicurrículo.
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Após as alterações, clique em “Enviar” e não esqueça de liberar a visualização do link para os
alunos.

IMPORTANTE: Caso tenha mais de uma turma/disciplina, você poderá copiar o HTML do
Professor-Tutor já atualizado e replicar para as outras turmas. Para isso, siga as seguintes
instruções:
√√ Clique em: Editar > HTML > Copie o código.
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√√ Abra uma outra turma/disciplina e realize o mesmo procedimento anterior, substituindo
o código HTML antigo pelo novo.
Pronto! Assim, você conseguirá replicar seu currículo para outras turmas, sem desconfigurar o
que foi realizado anteriormente.

Como Enviar um Aviso aos Alunos
Toda a comunicação com os seus alunos durante a disciplina é realizada pela seção “Avisos”. Por
meio dela, seus alunos são notificados pelo e-mail externo. Além disso, os avisos ficam disponíveis
na página inicial da disciplina.
Para acessá-los, clique no ícone “Avisos”, no menu lateral esquerdo. Em seguida, clique em “Criar
Avisos” e insira o título do aviso e a mensagem.
Você também poderá inserir vídeos, imagens, links externos etc. Basta inserir os cursos que você
deseja e carregar o tipo de arquivo escolhido.
Para inserir o vídeo, selecione o ícone destacado

Escolha onde seu vídeo deverá aparecer.

Caso opte por inserir um vídeo gravado, fique atento ao inserir as seguintes configurações:
Vídeo: VÍDEO HTML5
Dimensões: 425 X 350

Informação
importante!
A aula de Boas-Vindas
deverá ser gravada
no Estúdio ou no
Miniestúdio da Sala
dos Professores.
Após o vídeo carregar, realize as configurações necessárias para o envio do aviso.
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No 2° item, “Opções de aviso na web”, você poderá criar uma mensagem e programar a data e
horário de disparo do aviso. Caso você deseje enviar imediatamente, clique em “Data não restrita”.
Para enviar uma cópia do aviso aos alunos por e-mail, selecione a opção “Enviar cópia desse aviso
imediatamente”.

Pronto! O aviso foi criado com sucesso.

IMPORTANTE: Se utilizar o seu vídeo gravado no estúdio do NEaD, ele também deverá constar
na midiateca do curso, na “Pasta do Professor”.
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Verificar a Lista de Participantes da sua Turma
Você poderá verificar os alunos que estão matriculados na sua turma por meio do link “Usuários
e Grupos” > “Usuários”, no menu do lado esquerdo.

Alterar a Disponibilização e Configuração do
Trabalho da Disciplina
Para realizar as alterações pertinentes ao “Trabalho das Disciplina”, é necessário que você clique
no link disponível no menu lateral esquerdo.
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Em seguida, clique em “Editar” para poder realizar as alterações necessárias.
Por padrão, esse tipo de atividade deve ser preenchida de acordo com a proposta da atividade.
Os alunos terão duas chances para realizar o upload do trabalho dentro do prazo determinado no
calendário acadêmico.

O preenchimento do trabalho da disciplina deverá ser realizado conforme abaixo:

Depois de realizar as alterações pertinentes à proposta do trabalho, é necessário que verifique as
configurações já realizadas previamente.
√√ Data de vencimento: Data-limite para o envio da atividade (prazo final de acordo com o
calendário);
√√ Pontos possíveis: 10;
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√√
√√
√√
√√
√√

Tipo de exercício: Envio individual;
Número de tentativas: Várias tentativas;
Máximo de tentativas: 2;
Tentativas de pontuação usando: Última tentativa de Classificação;
Ferramentas antiplágio: Verifique se há plágio em envios usando o SafeAssign, e permita
que os alunos visualizem o relatório de originalidade do SafeAssign para suas tentativas.

Em “Disponibilidade”, você poderá programar a data e o horário de liberação da atividade. Caso
você deseje realizar a liberação imediatamente, basta não selecionar a opção. É indicado que a
disponibilidade aconteça até o último dia do prazo final.
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Caso você vá criar uma atividade em equipe, antes de criar todos os grupos, você deve realizar a
seguinte ação:
No item “Tipo de exercício” você deverá selecionar a opção “Grupo de alunos”. Após a criação
dos grupos (você verá em breve), volte à atividade criada destinada à realização em equipe, no
item 6, e selecione os grupos para a caixa “Itens selecionados”.
Clique em “Enviar” para salvar a sua atividade criada.
Pronto! Sua atividade ficará disponível aos alunos na data escolhida

Criando Grupos
Para que os alunos consigam participar das atividades em equipe, é necessário que eles sejam
divididos por grupos.
Para criar os grupos, clique em “Usuários e grupos”, no menu do Painel de Controle, na área de
Gerenciamento do Curso. Em seguida, clique em “Grupos”.

Na tela seguinte, no menu “Criar”, selecione a opção “Inscrição Manual”, em “Conjunto de Grupo”.
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Edite as informações do grupo e, no item Opções de conjuntos de grupos, informe a quantidade
de grupos suficientes para a sua turma.

Na próxima tela, clique em “Adicionar usuários”, na janela correspondente ao grupo. No pop-up
que será aberto, selecione os participantes do grupo de destino e clique em “Enviar”.
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Após ter criado os grupos para a sua turma, você deve vinculá-los à atividade destinada.
No item “Destinatários”, na área de configuração da atividade, selecione os grupos que deverão
realizar a atividade para o segundo quadrante “Itens selecionados” e clique em “Enviar”.

Pronto! Agora os grupos estão vinculados à atividade.
IMPORTANTE: Depois que algum aluno realizar o primeiro envio da atividade, não será mais
possível mudar o exercício para individual.
No lançamento da nota da atividade, a nota será replicada para todos os alunos daquele grupo.
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Alterar a Disponibilização e Configuração
dos Fóruns
Um dos recursos mais importantes para um curso a distância são os fóruns. Eles são uma das
principais ferramentas que propiciam a interação entre professor/alunos e alunos/alunos.
Os fóruns, assim como as linhas de discussões, já estão criados. Então, é necessário apenas que
você realize a edição do tema e da proposta do fórum, verificando se as configurações estão
corretas.
Clique em “Fórum”, na barra de menu, e siga os próximos passos:

Como os fóruns já são disponibilizados preconfigurados, será necessário que, em seu primeiro
acesso, você realize a configuração das publicações anônimas. Para isso, após clicar em fórum, a
tela abaixo aparecerá. A função dela é indicar alguém como o autor dos fóruns já criados.
Selecione o seu nome no combo indicado e clique em “enviar”.

Após vincular-se às publicações que constavam como anônimas, você poderá realizar a edição
necessária nos fóruns disponíveis.
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Usaremos como exemplo o fórum avaliativo:

Acesse o fórum indicado e, em seguida, a linha de discussão, para a realização da edição da
proposta.
É importante lembrar que, em todas as disciplinas liberadas, a proposta do fórum avaliativo está,
de forma genérica, sendo primordial à alteração destas.
IMPORTANTE: Caso queira receber notificações quando houver postagens nos fóruns, basta
realizar a sua inscrição como mostra a figura abaixo:

Após selecionar a linha de discussão, você deverá movimentar o cursor ao lado do item “Responder”
e, então, o item “Editar” irá aparecer. Clique em “Editar” e atualize a proposta do fórum.

Insira a sua mensagem de abordagem do fórum e clique em “Enviar”.
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Caso queira, você também poderá incluir arquivos para um melhor aprofundamento do debate.

Mediar a Interação dos Alunos no Fórum
Para mediar a participação dos alunos nos fóruns de discussão, clique no fórum que deseja
verificar e, em seguida, após ler com atenção a postagem do aluno, clique em “Responder”, logo
abaixo da mensagem.

Escreva o seu feedback ao aluno na caixa de edição de texto e clique em “Enviar”.
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Corrigindo as Atividades e Verificando o Plágio
Para corrigir as atividades respondidas e enviadas dos alunos, basta selecionar o link “Centro de
Notas”, que está no menu lateral esquerdo, e, em seguida, “Precisa de avaliação”.

Aparecerá, então, uma listagem com todos os alunos que realizaram as atividades, com as
respectivas datas de envio e o vencimento da atividade.
Você deverá filtrar, então, o tipo de atividade no item que deseja realizar a correção.
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Vamos corrigir, primeiramente, o Trabalho da Disciplina. Após realizar a seleção, aparecerão
somente os alunos que enviaram a avaliação solicitada.
Selecione o aluno pelo qual você deseja começar a correção.
A quantidade de tentativas é informada na barra superior, com o nome do aluno.
IMPORTANTE: Caso o aluno tenha realizado duas tentativas, você deverá corrigir sempre a última.

Automaticamente após a realização do envio do aluno, a nossa ferramenta de plágio (SafeAssign)
realiza buscas dentro do AVA e na internet, comparando os arquivos encontrados. Você conseguirá
visualizar a porcentagem do plágio, além de conferir o relatório completo dos sites utilizados para
a produção da atividade.
Você poderá utilizar dos recursos de revisão (os mesmos em softwares de edição de texto) para
avaliar o trabalho do aluno.
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No “Relatório de Originalidade”, cada cor grifada significa um site. Além disso, essa ferramenta
também realiza uma combinação de palavras, caso o aluno tenha apenas mudado a ordem da
frase ou as palavras.
Você consegue verificar o que foi escrito pelo aluno e o texto original do site, clicando na parte
do texto grifada.

Para corrigir a atividade, você deverá realizar o lançamento das rubricas avaliativas na caixa
correspondente e informar a nota, clicando em “Mover Rubrica”.

Após terminar de realizar a correção, você deverá, obrigatoriamente, dar o feedback ao aluno,
disponível na coluna direita da tela, e clicar em “Enviar”.
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Pronto! O aluno foi avaliado e, automaticamente, um outro aluno foi selecionado.
IMPORTANTE: A ferramenta auxilia a verificação do plágio, contudo é necessária uma análise
crítica do professor para verificar termos técnico, frases chaves e o modelo com as regras da
ABNT. Lembre-se que a ferramenta também conta como plágio as informações acima.
Para avaliar uma atividade de fórum, a postagem do aluno aparecerá e você poderá avaliar se é
pertinente ou não em sua resposta.

Clique em “Responder” para dar o feedback ao aluno e, se necessário, instigá-lo a uma reflexão
maior sobre o assunto. Indique se ele atendeu aos critérios de avaliação e, em seguida, clique em
“Enviar” para salvar o comentário sobre a postagem de fórum do aluno.
Preencha a nota obtida pelo aluno e um feedback geral sobre sua participação na interação.
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IMPORTANTE: Dê um feedback para o aluno. A avaliação é uma ferramenta de ensino-aprendizagem, e o aluno deve contar sempre com a análise comentada do professor-tutor acerca
de suas entregas e de reenvio da atividade com as melhorias sugeridas, desde que se respeitem
os prazos determinados.

Prova On-line
A prova on-line é composta por perguntas objetivas e encontra-se disponível para os alunos
dentro de uma data específica no Calendário Acadêmico. No entanto, caso queira liberá-la para
um aluno específico, depois do prazo estipulado para sua realização, você terá autonomia para
realizar essa configuração, devendo atentar-se ao período das publicações de pauta.
Clique em “Prova On-line” e na seta de edição ao lado do título. Em seguida, clique em “Editar as
opções de teste”.

Procure o item “Disponibilidade do teste” e , em seguida, marque a opção Senha. Crie uma senha
para que o aluno consiga realizar a Prova On-line da respectiva disciplina e, após, informe a “Data
de Vencimento” com um prazo justo para a realização.
IMPORTANTE: Não crie senhas simples como “Unigranrio”, “123456” etc.
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Centro de Nota Inteiro
É o boletim dos alunos.
Para acessar, basta clicar em “Centro de Nota”, no menu lateral esquerdo, e, logo em seguida,
“Centro de Nota Inteiro”.

A atividade foi realizada, mas não foi corrigida.
A atividade foi salva, mas não enviada pelo aluno.
Caso queira realizar o download do centro de notas após o lançamento de cada atividade ou no
término do semestre para um controle interno, você deverá seguir os seguintes passos:
Acesse o menu “Trabalhar off-line” e selecione “Transferir”.

Selecione os dados para download, conforme descrito nesta tabela:
Opção
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Descrição

Centro de nota inteiro

Contém todas as colunas e os dados associados. Os comentários não são incluídos,
nem poderão ser adicionados off-line.

Coluna selecionada

No menu, selecione uma coluna e seus dados. Marque a caixa de seleção para
incluir comentários para esta coluna. Os comentários serão baixados do recurso
Comentário Rápido ou da guia Substituição Manual. Você pode editar off-line o
texto do comentário incluído.

Informação sobre o usuário

Colunas que contêm dados de alunos, como nome de usuário, são incluídas.

Tutorial Blackboard

Em “Opções”, selecione as opções abaixo e, em seguida, “Enviar”.
Delimitador: Tabulação.
Incluir informações ocultas: Não.

Após o download das notas, selecione “Download” e salve o arquivo.

Envio de Mensagens
As mensagens enviadas dentro do AVA, como canal de comunicação entre professor-aluno, alunoprofessor e aluno-aluno, devem ser realizadas por meio de “Minhas Mensagens”, no menu lateral
esquerdo da sala de aula virtual.
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Na página seguinte, você e os alunos poderão visualizar as mensagens divididas em caixas de
entrada (A Receber) e caixas de saída (Enviados), como um e-mail.
Para enviar uma mensagem, clique em “Criar mensagem”.

Na tela seguinte, escolha o(s) destinatário(s) (“Para” e “Cc”), inclua um assunto e crie sua mensagem.
Clique em “Enviar” para encaminhar sua mensagem.
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Feito isso, a mensagem de envio ficará gravada na pasta “Enviados”, e todas as mensagens
recebidas ficarão na pasta “A Receber”.
Você poderá observar quantos e-mails existem como “não lidos” e o total de e-mails recebidos.
Essa forma de envio de mensagens aos alunos se diferencia do “Enviar e-mail” a partir do momento
em que todas as mensagens (enviadas e recebidas) ficam registradas na plataforma.

IMPORTANTE: As mensagens enviadas por esse recurso são encaminhadas aos e-mails dos
alunos. Portanto, deve-se atentar para a verificação diária dessa ferramenta, assim como orientar
aos alunos para a visualização desta.

Disponibilizando Arquivos na Midiateca
No item Midiateca, você poderá realizar o upload das suas aulas gravadas, além de poder
disponibilizar materiais complementares para os alunos.
Para acessá-la, clique em “Midiateca”, no menu lateral esquerdo. Se for adicionar materiais extras
relacionados às unidades de aprendizagem, você deverá carrega-los na “Pasta do Professor”.
Para realizar o upload das suas aulas gravadas, você deverá anexar na pasta “Gravações – Aulas
Virtuais”.
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Os principais tipos de arquivos utilizados são os em destaque. Em todos eles, você poderá
programar a data e o horário que deseja disponibilizar.

Basta acessar o item “Criar conteúdo” e escolher qual tipo de arquivo você deseja compartilhar.

Utilização da Webconferência
Ela é um dos recursos mais amplos e interativos que a plataforma Blackboard proporciona para
criar aulas mais dinâmicas e interativas. Embora o Collaborate seja compatível com todos os
navegadores, o uso do Chrome ou do Firefox são os mais indicados. Em um Mac, use o Safari® e
o VoiceOver. Você poderá realizar uma sessão de duas formas: na primeira, basta clicar em “Entrar
na Sala” e já conseguirá utilizar as ferramentas disponíveis no Collaborate.
Você poderá realizar essa opção quando tiver apenas uma turma da mesma disciplina, bastando
informar para os alunos o dia e o horário para que todos acessem.
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Caso tenha mais de uma turma na sua disciplina, você poderá criar uma sessão para que todos os
alunos das três turmas possam participar. Para isso, clique em “Reunião On-line”, no menu lateral
esquerdo.

Aparecerá, no seu lado esquerdo, um menu, no qual você deverá preencher com as seguintes
informações:
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√√ Insira o nome da sua sessão para que um link seja
gerado;
√√ Permita o “Acesso de Convidados”;
√√ A função do convidado sempre deverá ser de
“Participante”.

Detalhes do Evento
√√ Defina um horário de início e fim para a sua sessão.
Não aconselhamos que o horário de fim seja o horário
certo da previsão da sua aula ao vivo; o ideal é que você
coloque 30 minutos a mais;
√√ Em “Entrada antecipada”, aconselhamos o tempo de 15
minutos antes do início da sessão;
√√ Não é necessário escrever uma “Descrição” para a sua
sessão.

Configurações da Sessão
√√ Função padrão do participante – Sempre “Participante”;
√√ Em “Gravação”, marque a opção “Permitir download de
gravações”;
√√ Na parte de “Os participantes podem”, você deverá
liberar o acesso para: Compartilhamento de áudio e
Publicação de mensagens no bate-papo;
√√ Não esqueça de ativar a telefonia da sessão.
Depois de realizar essas configurações, salve e envie o link
gerado para os alunos das suas outras turmas.
Para acessar o link gerado, você deverá clicar em “Opções
da Sessão” na sessão programada.
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A partir do momento em que você entra na sala de aula ao vivo do Collaborate, o seu primeiro passo é
realizar um teste de vídeo e áudio do seu computador, a fim de que sua aula não sofra contratempos.
Em seguida, após verificar se está tudo correto com a transmissão do vídeo, clique em “vídeo” para que
os alunos possam vê-lo. E, após realizar os testes de microfone, você deverá liberá-lo para que os alunos
possam ouvi-lo.
A sua sessão aparecerá da seguinte maneira:

Bate-papo - Bate-papo com todos na sessão. Abra o Painel do Collaborate e selecione “Abrir
bate-papo”. Você, moderador, pode desativar o bate-papo.
Painel de participantes - Veja a lista de participantes. Abra o painel do Collaborate e selecione
“Abrir lista de participantes”.
Compartilhamento de conteúdo - Os moderadores e os apresentadores podem compartilhar
um quadro em branco, um aplicativo, PDFs, apresentações do PowerPoint® e imagens em
formato GIF, JPEG e PNG.
Minhas configurações - Adicione uma imagem de perfil, configure o áudio e o vídeo e suas
notificações. Abra o Painel do Collaborate e selecione “Minhas configurações”.
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Caso queira realizar o compartilhamento do conteúdo, você poderá utilizar os seguintes recursos:

Quadro de comunicação em branco;
Compartilhar toda a área de trabalho ou em um único aplicativo;
Compartilhar PDFs, apresentações do PowerPoint e imagens
nos formatos GIF, JPEG e PNG.
Após conhecer e testar o Collaborate, abra o “Menu da Sessão” e comece a realizar a gravação da
sua aula por meio do item “Iniciar Gravação”.

Para liberar as interações dos alunos durante a aula ao vivo, você deverá desbloquear os ícones de permissão
que desejar, como se fosse uma sessão agendada.

Para carregar um arquivo de Power Point, você deverá clicar em “Compartilhamento de conteúdo” e

em “Adicionar Arquivos”, na barra superior do aplicativo, e, em seguida, clicar em “Compartilhar”.
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Após o fim da sua sessão, clique em “Interromper Gravação”, no Menu da Sessão.
Suas aulas gravadas ficarão disponíveis no canto superior esquerdo da ferramenta de
videoconferência.

Painel de Desempenho
O Painel de Desempenho permite controlar as ações e o acesso dos alunos na sala virtual do seu curso.
Para acessá-lo, clique em “Avaliação”, na área de “Gerenciamento do Curso”, no menu lateral esquerdo e,
em seguida, em “Painel de Desempenho”.
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De uma forma geral, o Painel de Desempenho exibe os detalhes de acesso do aluno à plataforma virtual,
incluindo os dias em que o aluno está sem acessar a plataforma e a data de seu último acesso. Nas colunas
acima, temos as seguintes informações:

√√ Último acesso ao curso - Exibe a data e a hora do último acesso de um usuário ao seu
curso.
√√ Estado de Revisão - Exibe quantos itens foram revisados. Para obter uma exibição
detalhada, selecione o número mostrado. Se a ferramenta de status da revisão não tiver
sido ativada para o seu curso, a coluna não será exibida.
√√ Versão Adaptável - Exibida apenas se a versão adaptável estiver ativada em seu curso. Selecione
o ícone para abrir uma nova janela, que mostrará uma visão geral da árvore
de diretórios de todo o curso, relativa a um usuário, e o status de acesso. Veja
à esquerda.
√√
Fórum de Discussão - Selecione um link de número para abrir a
página Fórum de discussão, que lista todas as publicações de discussão do
usuário selecionado em seu curso.

Isso quer dizer que você conseguirá visualizar todas as postagens de
um aluno escolhido, em todos os fóruns disponíveis. Basta clicar no
número disponível. Veja abaixo:
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 Personalizar Central de Acompanhamento - Exibido apenas se a ferramenta do Centro de
Retenção estiver ativada em seu curso. Essa coluna exibe o número de regras ativadas e
o número total de regras que podem ativar um aviso. Por exemplo, 4/5 significaria que um
usuário ativou quatro regras de um total de cinco. Selecione os dados nessa coluna para exibir
uma página que mostra o status do Centro de Retenção para o usuário.

√√ Ver Avaliações - Exibido apenas se o Centro de Notas estiver ativado. Essa coluna fornece
links diretos ao Centro de Nota Inteiro, clicando no ícone disponível.

Acompanhamento no Centro de Retenções
O Centro de Retenção é mais um recurso da Blackboard para verificação das ações dos alunos no
seu curso, incluindo a realização das atividades e participação nas ações do curso.
Para acessá-lo, clique em “Avaliação” na área de “Gerenciamento do Curso”, no menu lateral
esquerdo e, em seguida, em “Centro de Retenção”.
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O Centro de Retenção fornece uma forma fácil de descobrir quais alunos estão em risco em seu
curso. E é mostrado desta forma: a barra em vermelho indica que existem cinco alunos em risco
no momento; já nas colunas, é informado o risco em que cada aluno está enquadrado.

Você consegue notificar os alunos de acordo com o risco indicado. Isso quer dizer que, quando
você clicar na barra em vermelho, ela irá mostrar a quantidade de alunos separados de acordo
com as regras cadastradas.
A tabela principal exibe quais alunos estão em risco em uma ou mais das quatro categorias
seguintes:
√√
√√
√√
√√

Prazos perdidos;
Notas;
Atividade do curso;
Acesso ao curso.

Na imagem abaixo, você poderá conferir que, depois do clique na barra de acompanhamento,
ela fica dividida por cores, sendo que cada cor informa o tipo de regra na qual o aluno está
enquadrado.
A tabela é classificada na ordem dos alunos com o maior risco e, secundariamente, em ordem
alfabética.
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Existem duas formas de você notificar seus alunos e, em ambas, a sua notificação ficará registrada
no AVA.
Na primeira, você poderá notificar um aluno por vez, selecionando o ponto vermelho indicador na
coluna correspondente para obter mais informações, incluir o aluno na seção de monitoramento
no painel à direita ou enviar uma notificação.

Em contrapartida, selecionando o nome do aluno escolhido, você visualizará a página de Status de
Retenção. Lá, os fatores de risco e os e-mails de notificação que você enviou estarão disponíveis.
Além disso, você também conseguirá incluir observações a respeito do aluno, como as adaptações
especiais para deficiências, tentativas adicionais permitidas em exercícios etc.
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IMPORTANTE: Quando você acessa o Centro de Retenção, os dados são atualizados. No entanto,
os dados para a regra de atividade do curso são gravados uma vez ao dia.
Você consegue criar quantas regras desejar, de acordo com as categorias disponíveis, adaptando
ao seu método de ensino. Para isso, você deverá acessar o item “Personalizar” para editar as
regras já existentes ou excluir outras.

As regras pré-cadastradas já aparecem conforme abaixo.
Após selecionar a opção de “Personalizar”, clique em “Criar regra” e selecione um dos quatro
tipos de categorias.

100

Tutorial Blackboard

A descrição de cada regra consta na tabela abaixo:
Opção

Descrição
O alerta baseia-se na atividade geral dos alunos em seu curso. Alunos que estão no nível definido de atividade
acionam o alerta.

Atividade do
curso

A Blackboard mede o tempo de atividade de um aluno no curso com os dados gerados por seus “cliques”. Presumese que os alunos estejam em atividades em um curso desde o momento em que eles clicam em algo no curso até
o momento em que eles clicam em algo fora do curso ou encerram a sessão. Se uma sessão de logon expirar, o
Blackboard só contará o tempo decorrido até o último clique dentro do curso. O tempo não é contado entre o último
clique dentro do curso e o momento em que a sessão expirou.
Não há ponderação de cliques atribuída a nenhuma área.
As regras de versão adaptável não são levadas em consideração.

Nota

O alerta baseia-se em uma pontuação definida para qualquer nota ou coluna calculada no Centro de Notas. Alunos
que pontuam acima ou abaixo do limite definido para uma nota específica acionam um alerta. Determine quando
uma nota aciona um alerta.
Definir valor da nota: Use os menus para selecionar acima ou abaixo e pontos ou porcentagem. Digite um valor.
Usar notas médias: Digite a porcentagem e selecione acima ou abaixo da nota média no menu.

Acesso ao curso

O alerta baseia-se na data em que os usuários acessaram seu curso pela última vez. Os alunos que não tenham feito
logon por um número definido de dias acionam um alerta.
O alerta baseia-se em um prazo final definido para um exercício, teste ou pesquisa. Os alunos que não concluem um
exercício, teste ou pesquisa até o prazo final acionam um alerta com base na opção que você escolher.

Prazo perdido

Monitorar todos os prazos do curso: determine quantos prazos devem ser perdidos e quantos dias passarão até um
alerta ser acionado. No menu, selecione Superior a ou Inferior a, o número de dias que você escolheu.
Monitorar prazo específico: faça uma seleção no menu Selecionar um item do curso. O prazo final de cada item
será exibido entre parênteses. Em seguida, selecione Superior a ou inferior a, no menu e digite o número de dias
necessários para acionar um alerta.

Após criar a sua regra preenchendo os locais indicados, de acordo com cada categoria, ela
aparecerá disponível no painel.
Você também conseguirá desativar regras que não atendem ao seu padrão.

Pronto! Agora que suas regras estão criadas, basta trabalhá-las com os seus alunos.

Relatórios Úteis
Alguns relatórios podem ser extremamente úteis para verificar o desempenho dos alunos, o dia
da semana e a hora em que eles ficam mais ativos no AVA.
No menu lateral esquerdo, clique em “Avaliação” e, em seguida, “Relatórios do Curso”.
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Serão mostrados para você vários tipos de relatórios disponíveis para o acompanhamento da sua
turma. Alguns deles são:

Você pode reparar que, embaixo de cada relatório, há uma informação sobre os tipos de dados
que ele poderá gerar. Os mais indicados a serem utilizados são:
Toda a atividade do usuário nas áreas de conteúdo: Exibe um resumo de todas as atividades
do usuário nas áreas de conteúdo de um curso. Use esse relatório para determinar quais alunos
estão ativos em seu curso e quais áreas de conteúdo eles usam. Para isso, basta selecionar todos
os alunos.
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Toda a atividade do usuário nas áreas de conteúdo

No gráfico ao lado, você irá perceber quais
são as áreas que os seus alunos mais acessam.
Além disso, virão demonstrados o número
de acesso e a porcentagem equivalente.

Virá listada por colunas, também, a
quantidade de acesso de cada aluno nas
respectivas áreas disponíveis da sua turma.

Ficarão disponíveis os dias do período
indicado em que os alunos mais acessaram a
sua turma. Isso poderá lhe ajudar, caso você
queira realizar uma reunião on-line.

Você conseguirá verificar a frequência de
acessos da sua turma e visualizar quais dos
seus alunos são mais participativos.
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Visão geral da atividade do curso: Exibe a atividade geral em um único curso, classificado por
aluno e data. Os dados incluem os tempos total e médio gastos por aluno ativo, e o total e tipo de
atividade que cada aluno teve no curso.

Visão geral do estudante para o curso

Você conseguirá verificar a quantidade
de horas que o seu aluno fica
conectado nos respectivos dias da
semana.

Visão geral do estudante (Estudante 6)

Se você selecionar a barra em azul,
que mostra o tempo em horas de cada
aluno, verá um relatório por item no
curso e os dias em que o aluno fica
mais tempo conectado à sua turma.
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Resumo geral da atividade do usuário: Exibe a atividade do usuário em todas as áreas do curso,
bem como datas, horários e dias da semana da atividade.

Resumo geral da atividade do usuário
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Visão geral do estudante para o curso específico: Exibe a atividade de um aluno específico
dentro do curso, classificada por data. Os dados incluem o tempo geral total gasto por um aluno
em seu curso. Você poderá ver informações detalhadas sobre a atividade de um aluno, como quais
itens e áreas de conteúdo um aluno acessou, e o tempo gasto em cada um. Use esse relatório para
verificar a atividade no curso de um aluno específico.

Visão geral do estudante

Atividade do estudante por item no curso
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Mostra o tempo, em horas,
de um aluno específico. Além
disso, você conseguirá ver os
dias em que o aluno fica mais
tempo conectado à sua turma,
assim como cada área que ele
acessou.
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Conheça as Principais Funcionalidades do SGP

Gestão do Banco de Itens:
▪▪ Indexação
conteúdo.

à

matriz

Provas Manuais e Automáticas:
▪▪ Formatação e Diagramação;
▪▪ Agendamento e Geração;
▪▪ Correção Automática.

de

Como Acessar o Sistema de Gestão de Provas
Link: http://unigranrio.sgp.starlinetecnologia.com.br/unigranrio
Primeiro Acesso
USUÁRIO: MATRÍCULA
SENHA: 123456

Idiomas
Tutorial SGP
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Página Inicial
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Como Criar Questões
Clique em “Criar Questão”:

Escolha o tipo de questão:
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Questão Discursiva

Todos os ícones devem ser preenchidos.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Eixo: Será “EIXO”;
Disciplina: A que estará sob responsabilidade do professor(a);
Unidade: Inserir unidade a qual pertence a questão criada;
Tema: Deve ser associado à unidade;
Grau de Dificuldade: Fácil, médio ou difícil;
Tipo de Resposta: Deixar em linhas;
Quantidade de Linhas: Pode ser alterada;
Imprimir Pautas: Deixar sempre em “SIM”;
Enunciado: Pôr o enunciado da questão;
Justificativa: Espelho de resposta (gabarito).

ATENÇÃO! Não clique em “Adicionar Questão”!
Após realizar todos os procedimentos, clique em “Salvar”, para que a questão seja ativada no
banco, porém, não será possível editá-la.
Caso o criador clique em “Salvar Rascunho”, essa questão ficará inativa, podendo ser editada.

112

Tutorial SGP

Questão Objetiva

Todos os ícones devem ser preenchidos.
▪▪ Eixo: Será “EIXO”;
▪▪ Disciplina: A que estará sob responsabilidade do professor(a);
▪▪ Unidade: Inserir unidade a qual pertence a questão criada;
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Tema: Deve ser associado à unidade;
Grau de Dificuldade: Fácil, médio ou difícil;
Tipo de Resposta: Deixar em linhas;
Quantidade de Linhas: Pode ser alterada;
Imprimir Pautas: Deixar sempre em “SIM”;
Enunciado: Pôr o enunciado da questão;
Justificativa: Inserir o texto da alternativa correta.

ATENÇÃO! Selecione a resposta correta!
Após realizar todos os procedimentos, clique em “Salvar”, para que a questão seja ativada no
banco, porém, não será possível editá-la.
Caso o criador clique em “Salvar Rascunho”, essa questão ficará inativa, podendo ser editada.
O criador poderá ter acesso a todas as questões criadas. Basta clicar em: Criação > Banco de
Questões.
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Questões Inativas: Pendentes de Revisão ou NDE
Todas as questões criadas passarão por duas etapas de validação: Revisão e NDE.
Se alguma etapa rejeitar a questão, esta voltará para o criador, a fim de que ele possa ajustá-la e
salvá-la.
Para verificar se alguma questão foi rejeitada, clique em: Minhas Tarefas>Tarefas Disponíveis.

Assumindo a tarefa e não realizando o ajuste, a questão ficará pendente em “Minhas Tarefas”.
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Relatórios

Todos os relatórios podem ser exportados para o Excel.
▪▪ Banco de Questões;
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▪▪ Notas por turma (Início, Agendamento e Fim Agendamento: período de aplicação de
prova);

▪▪ Questões ativas por conteúdo;

▪▪ Relatório consolidado de Produção de Questões > Somente Executar o Relatório;

▪▪ Status de agendamento (Início Agendamento e Fim Agendamento: período de aplicação
de prova).
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Correção de Provas

Não corrigido

Não corrigido

O professor corrigirá somente as questões discursivas.

Configurações
do
corretor

O professor corrigirá somente as questões discursivas.
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Espelho da
resposta

Comentário
para o aluno

Configuração
do corretor

Clique em “Ver mais”, para ter acesso ao enunciado completo.
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Ferramenta de Correção
O professor poderá utilizar as ferramentas para a correção das questões discursivas.

Atenção!
No momento da correção, o professor deverá ficar atento à quantidade de páginas no Cartão
Resposta do aluno. O professor também terá a opção de filtrar somente as provas não corrigidas
ou fazer a busca por aluno.
Para isso, basta ir em: Busca Avançada > Status do Agendamento > Não corrigido.
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Busca por Aluno

A busca pode ser feita por nome, matrícula ou turma.
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