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Anexo  (0139589)         SEI 23071.912263/2020-38 / pg. 1



ORGANIZAÇÃO DE  
TIRA DÚVIDAS 
 
ESTUDANTES,  
DOCENTES,  
COORDENADORES
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Haverá o período de ajuste de matrícula do 
estudante confirmar as matrículas feitas no
primeiro período letivo, cancelar ou trancar 
as matrículas. 

INFORMAÇÕES
PARA

ESTUDANTES Nesse ajuste, deverá assinar termo de 
licença de uso de voz e imagem, para a 
gravação das atividades síncronas.
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No Calendário Acadêmico para o ERE haverá 
período de reajuste de matrículas pelo 
estudante e quando houver vagas, estes 
poderão solicitar às coordenações de curso 
novas matrículas em disciplinas.
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Os (as) estudantes poderão, dentro do prazo previsto, 
efetuar trancamento de disciplinas durante a vigência 
do ERE, conforme suas necessidades.
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No calendário Acadêmico para o 
ERE haverá previsão de prazo para o 
destrancamento de matrícula.

O trancamento do curso pode 
ocorrer a qualquer tempo.
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Os (as) estudantes poderão efetuar cancelamento 
de matrícula em atividades acadêmicas curriculares 
sem a exigência de manutenção de matrícula em 
um número mínimo de carga horária.
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Durante o período do ERE, estará suspensa a contagem do prazo de dilatação, 
e não poderão ser desligados os (as) estudantes enquadrados (as) nessa 
situação ou que não estejam matriculados com status ativo.
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO  
DO ERE - GESTÃO ACADÊMICA 

- Data limite para departamentos informarem as disciplinas que  
continuarão COM oferta na modalidade ERE para o 1º/2020 - 7 dias
 
- Divulgação das turmas que continuarão a ser ofertadas na  
modalidade ERE para o 1º/2020 - 2 dias  

- Data para opção dos estudantes pelas disciplinas nas quais desejam  
continuar matriculados - 3 dias 

- Período de ajuste de matrícula pelos coordenadores - 15 dias
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PLATAFORMAS
PARA O ERE
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VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL

A UFJF dará apoio apenas a duas plataformas
que estarão integradas ao SIGA: único sistema  
institucional de registro da UFJF;

Abertura de turmas a partir do SIGA: registro
de disciplinas sob controle da UFJF e as
plataformas devem refletir esse vínculo;

Garantia de segurança: evitando registros
externos, invasões e exposição a crimes de
ódio e garantindo segurança de dados.

dsdsds
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PLATAFORMAS
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Plataforma já utilizada na UFJF há mais de uma 
década

Código Aberto (Open Source)

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) usado em 
mais de 220 países e em várias instituições públicas 
brasileiras

Tráfego de dados: interno à UFJF (CGCO)

MOODLE
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Restrições para ampliação do uso:

Link da UFJF limitado: tráfego de dados passa pelo  
data center da UFJF (CGCO);

Limitação em armazenamento: proibição governamental em  
adquirir equipamentos para storage

Dificuldade na previsão da ampliação do uso dos recursos

Experiências recentes de insucesso de outras universidades

MOODLE
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Será garantida para:

• Disciplinas já oferecidas
  Graduação
  Pós-graduação

• Disciplinas do João XXIII

• Sob análise técnica, para os docentes que se
cursaram a última capacitação do CEAD (07/2020)

UTILIZAÇÃO DO MOODLE
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G SUITE GOOGLE 

 
Plataforma a ser utilizada por todas as demais 
disciplinas

Solução integrada a partir de adesão ao acordo RNP/
Google

Tráfego e processamento externos à UFJF

Sala de aula (Google Classroom)

Videoconferência (Google Meet)
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ACESSO AO G SUITE - DISCENTES 
 
Através de contas a serem criadas para TODOS os  
alunos ativos (credencial de acesso):  
matrícula@estudante.ufjf.br (exemplo)

Senha inicial: do SIGA

Possibilidade de alterar a identificação original 
após o início do semestre

Instruções para entrada nas “salas” de aula:
Site UFJF, e-mail e SIGA
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ACESSO AO G SUITE - DOCENTES 
 
 
Criação de e-mail para TODOS os docentes mantendo o nome  
de usuário do e-mail institucional atual: nome.sobrenome@ufjf.br

Senha inicial: do SIGA

E-mail é a única credencial utilizada para entrada no G Suite,  
assim como entre os discentes
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ACESSO AO G SUITE - TAEs 

 
Mesmo procedimento em relação aos docentes

Realizado logo a seguir aos procedimentos de matrícula

Anexo  (0139589)         SEI 23071.912263/2020-38 / pg. 19



CRONOGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM O GOOGLE 

 
Desenvolvimento dos códigos (scripts) para
integração: 14/08

Criação das contas de acesso para estudantes
e professores – 3 dias

Criação das turmas com base em plano
departamental: 4 dias – 22/08

Inserção dos alunos a partir da integração com o SIGA
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CAPACITAÇÃO 
E SUPORTE ÀS 
PLATAFORMAS
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• Ambiente Virtual do Ensino  
Remoto Emergencial – ERE

• Plataforma Moodle

• Plataforma Google/Sala de Aula
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Ambiente Virtual do Ensino Remoto Emergencial – ERE

Criação do endereço ERE (www.ere.ufjf.br) para  
centralização das ações

Estrutura:
• Legislação/Resoluções
• Plataforma Moodle (Tutoriais e Vídeos)
• Plataforma Google/Sala de Aula (Tutoriais e Vídeos)
• Lives
• Dicas
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PROPOSIÇÃO DE    LIVES   ORGANIZADAS PELA PROGRAD 
 

1    Tira dúvidas com Equipe Prograd e Proae

2    Desafios para o ensino de Graduação em Tempos de Pandemia - ERE

3       Uso das Plataforma Moodle e Plataforma Google

4    Uso de Metodologias Ativas na Graduação

5    A Inclusão no Ensino Superior - Desafios em tempos de Pandemia

6    Avaliação em Ambientes Remotos

7    Tira dúvidas uso de Moodle e Uso de Google
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Plataforma Moodle - Orientações e Recursos

Docentes: tutoriais e informações 

• Downloads de tutoriais: Moodle na Prática
• Downloads de Banners de Disciplinas – Padrão
• Tutoriais em vídeo: configurações do Moodle
• Tutoriais em vídeo: atividades e recursos do Moodle
• Tutorial Bigbluebutton
• Suporte
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Plataforma Moodle - Orientações e Recursos

Alunos: tutoriais e informações 

• Tutoriais em vídeo: Moodle
• Suporte
 
Suporte

SAUT – Serviço de Atendimento ao Usuário  
Tecnológico/CEAD
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Plataforma Moodle -
Tutoriais em vídeo disponíveis
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Plataforma Google/Sala de Aula

Tutoriais em forma de texto e vídeos: noções básicas para os primeiros passos

Apresentação de tutoriais ao vivo para docentes: passo a passo das ações básicas, ao vivo 
 
Visão geral sobre os recursos do Google/Sala de aula
Uso do Meet no Google Sala de Aula 
Uso do Google Formulários e do Google Docs para criação de atividades e avaliações no Google 
Sala de Aula.  

Suporte: atendimentos on line individuais e para pequenos grupos, central de ajuda on line em 
salas virtuais.
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Plataforma Google/Sala de Aula

Tutoriais em texto 
Passo a passo do Google Sala de Aula - em português 
 
• Conhecer o Google Sala de Aula
• Fazer login e configurar o Google Sala de Aula
• Criar, participar e organizar suas turmas
• Criar, entregar e acompanhar tarefas
• Atribuir nota e dar feedback
• Comunicação com a turma
• Comunicação com os responsáveis
• Privacidade, políticas e abuso

Orientações e recursos 
http://support.google.
com/edu/classroom
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Plataforma Google/Sala de Aula - Tutoriais em vídeo 

 
• Introdução ao Google Sala de Aula
•”Atividades” no Google Sala de Aula - Crie recursos usando temas
• Crie uma tarefa e adicione um tema no Google Sala de Aula
• Como adicionar alunos e responsáveis ao Google Sala de Aula?
• Como criar um teste no Google Sala de Aula?
• Como usar a ferramenta de notas no Google Sala de Aula?
• Como usar a pagina de stream?
• Como adicionar materiais?
• Como criar tarefas diferentes no Google Sala de Aula?
• Como copiar um curso?
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Plataforma Google/Sala de Aula - Suporte 

 
• Tutoriais ao vivo e orientações individuais e a pequenos grupos  

• Bolsistas de mestrado e doutorado em atividades de iniciação à docência 

• Bolsistas de graduação: TP, infocentros, monitores 
 
• Atendimentos à pequenos grupos e plantão ocorrerão em salas virtuais
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AÇÕES 
 

INSCRIÇÕES PARA 
TUTORIAIS AO VIVO 

 

TUTORIAIS AO VIVO

INSCRIÇÃO PARA 
ATENDIMENTO A 

PEQUENOS GRUPOS 
 
 

ATENDIMENTO  
A GRUPOS 

 
 

PLANTÃO ONLINE > A PARTIR DO INÍCIO DO PERÍODO

CRONOGRAMA PRELIMINAR DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

PREVISÃO DE INÍCIO: DIA 19  
PREVISÃO DE TÉRMINO: DIA 2
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obrigado
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