
o ensino nos
 

não importa 
a distância 

une



o ensino nos
 

une
não importa a distância 

ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES UNITAU - 2º SEMESTRE 2020

A Universidade de Taubaté, considerando a 
situação de pandemia provocada pela COVID-19, 
apresenta o protocolo acadêmico para o regime 
de aulas remotas e presenciais para todos os 
estudantes matriculados nos cursos presenciais 
de graduação, durante o segundo semestre do 
ano letivo de 2020.
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1.1 Será mantido o processo de ensino-aprendizagem com atividades acadêmicas remotas e que utilizem meios e 
tecnologias de informação e comunicação, sob supervisão dos docentes responsáveis pelos respectivos componentes 
curriculares, abrangendo os conteúdos programados, conforme determinado no Projeto Pedagógico e no Plano de Ensino.

1.2 As aulas deverão ser síncronas, no horário de aula da disciplina e devem privilegiar a interatividade com os acadêmicos, 
respeitada a carga horária. 

1. Atividades Acadêmicas

As aulas remotas síncronas propiciam ao processo de ensino e aprendizagem, independentemente da ferramenta que seja utilizada:
• Interatividade entre estudantes e docente;
• Participação instantânea durante a aula, similar ao estudo presencial;
• Desenvolvimento da cognição;
• Dialogismo no processo de ensino e aprendizagem;
• Possibilidades de debates entre os grupos de acadêmicos;
• Possibilidades de apresentações previamente preparadas pelos acadêmicos;
• Encontros com mais de um professor ou com um convidado para enriquecimento, troca e inovação na forma de apresentação dos con-
teúdos;
• Resolução de dúvidas no momento em que aparecem, durante a aula, como ocorre presencialmente.

1.3 Quando o docente estiver ministrando aulas presencialmente, para um agrupamento de estudantes, em razão do 
estabelecido pelo protocolo da Universidade de Taubaté, os demais acadêmicos da turma terão aulas assíncronas.
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2. Registro 
das Atividades

2.1 O docente deve, 
impreterivelmente, antes do 
início da execução de cada 
atividade, disponibilizar o Plano 
de Aula na Plataforma EVA, que 
é o ambiente institucional da 
UNITAU.

2.2 O Plano de Aula deve ser 
elaborado conforme o modelo 
indicado no Anexo I.

2.3 Todas as avaliações, 
independentemente do formato 
e da tecnologia empregada, 
devem estar registradas na 
Plataforma Eva.

3.1 Componentes curriculares 
com carga horária totalmente teórica
3.1.1 O início dessas aulas será no dia 5 de agosto, remotamente.

3.1.2 A partir de 08 de setembro, de acordo com o planejamento de cada curso, os 
estudantes poderão retornar ao campus para alguns encontros presenciais, de forma 
escalonada, respeitando os protocolos de distanciamento e higienização da UNITAU, 
se não houver nenhuma determinação contrária. 

3.1.3 A aula teórica presencial será para um grupo de alunos, devido ao 
distanciamento necessário. Os alunos que não estiverem presencialmente durante a 
aula, deverão desenvolver atividades assíncronas programadas pelo professor. 

3.1.4 As atividades assíncronas poderão ser, a critério do professor, constituídas por:
• videoaulas gravadas pelos docentes e disponibilizadas aos estudantes; 
• arquivos com projeção de slides; 
• exercícios referentes aos conteúdos estudados; 
• artigos cientí� cos para leitura, com roteiro de estudos, dentre outras atividades.

3. Componentes curriculares
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3.2 Componentes curriculares com carga horária 
teórica e prática passível de ser realizada 
remotamente
3.2.1 O início das aulas será remoto, a partir do dia 5 de agosto. 

3.2.2 De acordo com as especi� cidades da disciplina, a carga horária prática poderá ser 
realizada remotamente, por meio da utilização de simulações, estudos de caso, videoaulas, 
laboratórios virtuais, audiências remotas, telemedicina, teletrabalho entre outras estratégias 
que facilitem a aprendizagem da prática por meios remotos digitais.

3.2.3 A partir do dia 8 de setembro, os estudantes poderão retornar ao campus para alguns 
encontros presenciais, de forma escalonada, respeitando os protocolos de distanciamento e 
higienização da UNITAU, se não houver nenhuma determinação contrária. 

3. Componentes curriculares



o ensino nos
 

une
não importa a distância 

ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES UNITAU - 2º SEMESTRE 2020

3.3 Componentes curriculares com carga horária teórica e 
integralização da prática de forma presencial
3.3.1 O início das aulas será remoto, a partir do dia 5 de agosto. 

3.3.2 A partir de 08 de setembro, de acordo com o planejamento de cada curso, os estudantes poderão retornar ao campus 
para os encontros presenciais referentes ao cumprimento da carga horária prática, de forma escalonada, respeitando os 
protocolos de distanciamento e higienização da UNITAU, se não houver nenhuma determinação contrária.

3.3.3. Nesses casos, as aulas poderão seguir os seguintes protocolos:
• Aulas síncronas com a presença do professor e de técnicos, quando necessário, no laboratório. 
• Quando o docente estiver no grupo de risco, as aulas síncronas ocorrerão de forma remota, a partir do seu ambiente de 
isolamento (casa) e com a presença do técnico ou laboratorista no ambiente. 
• Videoaulas gravadas pelos docentes e disponibilizadas aos estudantes para uso nas aulas síncronas.
• Aulas síncronas e, eventualmente, atividades assíncronas, antecipando conteúdos teóricos do componente curricular.

3.4 O estudante que não desejar realizar a carga horária destinada às atividades práticas presenciais, por motivos diversos, 
deverá entrar em contato com a secretaria do seu curso e assinar o termo em que opta por cursar o componente curricular 
em outro momento a ser oferecido pela Universidade de Taubaté.

3. Componentes curriculares
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4. Instrumentos Avaliativos

4.1 Os Instrumentos avaliativos deverão seguir as Deliberações de Calendário Escolar e Rendimento, aprovadas pelo Consep. 

4.2 Para a preparação da avaliação, o professor deve considerar que o aluno poderá realizar consultas diversas, uma vez que 
ele está em ambiente domiciliar, com acesso a toda forma de comunicação. 

4.2.1 Sugestões de formas de avaliação:
• Avaliação de projetos
Os discentes desenvolvem projetos e apresentam 
aos professores de forma oral ou/e escrita, com uso 
das ferramentas proporcionadas pelas tecnologias da 
informação e comunicação. 

• Avaliação de apresentação ou performance
Os discentes realizam uma apresentação previamente 
elaborada, orientada pelo professor, com o uso das 
ferramentas online.

• Avaliação dissertativa
Os discentes realizam dissertações sobre os conteúdos 
elencados pelo professor. As questões que o professor 
elabora devem primar pela aplicabilidade dos conteúdos 
desenvolvidos. 

• Avaliação mista
Com questões objetivas e dissertativas. O professor pode 
pensar em recursos tecnológicos para a sua realização, 
com a � exibilização do meio de entrega.
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5. Frequência 

5.1 Para � ns de comprovação da frequência, considerar:

• aulas síncronas: o acompanhamento do estudante durante as aulas síncronas deverá ser 
registrado pelo professor;
• aulas assíncronas: a frequência do estudante será computada a partir da realização das 
atividades propostas no registro da aula ministrada pelo professor.
• encontros presenciais: a frequência do estudante será registrada pelo professor nas aulas 
presenciais ou atividades práticas, quando ocorrerem, com a listagem especí� ca, seguindo os 
protocolos de distanciamento social. 

É fundamental que os alunos sejam comunicados sobre a importância de assistir as aulas 
remotas, acessar os conteúdos disponibilizados na Plataforma Eva e realizar as atividades 
indicadas pelo professor.

O registro de frequência deverá ser efetuado no Sistema Mentor, mensalmente, até o quinto 
dia útil do mês subsequente.
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6. Planos de Ensino 

6.1 Os Planos de Ensino devem ser elaborados contemplando os procedimentos metodológicos e as 
avaliações para as aulas remotas. 

7. Trabalhos de Graduação 

7.1 Os Trabalhos de Graduação serão, prioritariamente, orientados de forma remota.

7.2 Poderão ocorrer encontros presenciais, respeitando o protocolo de distanciamento social, a partir de 8 de 
setembro.

8. Atividades Complementares (AC), Atividades 
Acadêmico-científi co-culturais (AACC), Atividades 
teórico-práticas de aprofundamento (ATPA)

8.1 Poderão ser cumpridas remotamente. 

8.2 A comprovação poderá ser apresentada, pelos meios tecnológicos de comunicação, ao Coordenador, que 
fará sua validação, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento e especi� cidade de cada curso, 
para o cômputo das horas. 
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9. Estágio Supervisionado

9.1 O Estágio Supervisionado deverá ocorrer de acordo 
com o estabelecido no regulamento de estágio de cada
curso. 

10. Comunicação

10.1 A forma de comunicação entre acadêmicos e 
docentes deve ser previamente estabelecida pelo 
professor. 

10.2 Sugerimos que sejam utilizados diferentes canais de 
comunicação, tais como plataforma educacional, e-mail, 
aplicativos, entre outros. 
  
10.3 Os alunos deverão ser orientados a sanar dúvidas, 
di� culdades ou problemas, obedecendo a sequência: 
1) professor, 
2) coordenador do curso, 
3) diretor da unidade de ensino. 

11. Difi culdade 
de Conectividade

11.1. Os acadêmicos com problemas de conectividade 
à plataforma educacional e às aulas síncronas 
deverão ser orientados a comunicar a di� culdade ao 
coordenador do curso. 

11.2 A infraestrutura da Universidade de Taubaté 
estará disponível aos estudantes para o uso dos 
laboratórios de informática.
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