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INSTRUÇÕES PARA O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL DURANTE A PANDEMIA DA 
COVID-191 
 

APRESENTAÇÃO 

 

De acordo com a Deliberação Nº 40/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) da UFRRJ, “define-se como ensino remoto emergencial uma alteração 

temporária da forma de oferta de aulas devido a circunstâncias de crise. Essa 

modalidade envolve o uso de soluções remotas para processos educativos que, em 

condições normais, seriam oferecidos de forma presencial e que retornarão à 

modalidade presencial assim que a crise for superada. O dimensionamento das turmas 

deve manter os mesmos padrões do ensino presencial e a interação direta professor-

aluno, necessária para assegurar a qualidade do processo de aprendizagem, deve ser 

assegurada pelos meios de comunicação considerados mais adequados pelo docente e 

pelo colegiado do programa em cada caso.” A presente proposta tem por objetivo 

disponibilizar instruções para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica com vigência durante o período 

de suspensão das atividades acadêmicas presenciais em virtude das medidas 

emergenciais para reduzir a propagação da pandemia da Covid-19.  

CONSULTA PRÉVIA AOS DOCENTES E DISCENTES  

 

O planejamento acadêmico realizado pelo colegiado do PPGAO no que diz respeito ao 

ERE incluiu a realização de consulta aos corpos docente e discente, a fim de identificar 

a possibilidade de adesão, as necessidades de capacitação a serem supridas antes da 

adoção da nova modalidade de ensino e quaisquer fatores limitantes em relação ao 

acesso e pleno aproveitamento acadêmico, tais como identificação de portadores de 

comorbidades, cuidadores durante a pandemia, estrutura para assistir as aulas remotas, 

computador, conexão com internet, bem como ambiente adequado nos lares. Assim, 

realizaram-se reuniões com discentes das turmas 2020 e 2019, nos dias 11 e 

12/05/2020, respectivamente. Participaram da consulta 36 discentes de um total de 38 

(95%). Os alunos que não participaram foram consultados individualmente. Todos se 

manifestaram livremente e foram favoráveis à adoção do ERE, desde que as aulas 

fossem gravadas, que os horários fossem definidos em comum acordo entre docentes e 

                                                           
1 Documento elaborado pela Coordenação do PPGAO, Professoras Anelise Dias e Maria 

Ivone Barbosa, apoio Jarlane Lima; de acordo com a Deliberação do CEPE Nº 40/2020 

de 09/06/2020, que institui as normas para o ensino remoto na pós-graduação da 

UFRRJ, aprovado na Reunião de Colegiado Pleno do PPGAO de 14/05/2020. 
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discentes; e àqueles que não puderem assisti-las, fosse dado a oportunidade para 

participar presencialmente quando forem retomadas nesta modalidade.  

A consulta aos docentes do PPGAO foi realizada em reunião do colegiado na data de  

14 de maio de 2020, na qual participaram 13 docentes.   Aprovou-se a implantação da 

modalidade remota de ensino emergencial no PPGAO. A maior parte dos docentes 

possui recursos disponíveis necessitando em alguns casos, de investimentos para 

melhorar a conexão com a internet e/ou adquirir equipamentos. Ainda que favoráveis, 

docentes também manifestaram preocupação quanto às dificuldades inerentes ao uso 

das plataformas, à transformação das disciplinas do PPGAO, a impossibilidade de 

realizar aulas práticas presenciais inviabilizando as atividades/disciplinas 

essencialmente práticas e sobre a necessidade de capacitação em metodologias. Três 

docentes afirmaram que ainda não se sentiam em condições de ministrar as aulas 

remotas. Optou-se por começar com a oferta de um pequeno número de disciplinas e 

fazer uma avaliação para decidir sobre a continuidade da modalidade no PPGAO.  

A Secretaria do PPGAO assumiu o suporte técnico aos docentes e discentes para que 

todos possam usar as plataformas. Adicionalmente, a Coordenação envidará esforços 

para mediar o tema do ensino remoto emergencial junto ao colegiado no que tange ao 

apoio pedagógico essencial para manter a qualidade da formação nessa modalidade.  

Com base nas informações levantadas no processo de consulta, estudaram-se as 

soluções possíveis no âmbito de atuação, e essas demandas foram formuladas à Pró-

Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação da UFRRJ. PROTOCOLO DE CONVERSÃO DE 

DISCIPLINAS PARA O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

As disciplinas convertidas para o ERE no PPGAO seguem a Deliberação Nº 40 de 
09/06/2020 do CEPE da seguinte forma: 

1) Como plano de curto prazo, este inclui parte das disciplinas e adicionalmente, 
atividades obrigatórias (avaliação de proficiência em inglês, bancas de defesa de 
qualificação e dissertação) previstas nos módulos III e IV da Turma 2019 e dos 
módulos I e II da turma 2020, de acordo com Calendário Anual aprovado pelo 
colegiado em fevereiro de 2020. 
  

2) As disciplinas que forem atualizadas para o ERE, serão aprovadas em colegiado, 
e disponibilizadas para os alunos com antecedência da data da matrícula ou da 
oferta para aqueles que já estavam matriculados. Conforme § 3º e 4º da 
Deliberação CEPE nº 40/2020: “As disciplinas podem ser ofertadas em horários 
diferenciados dos originalmente cadastrados no SIGAA, desde que em comum 
acordo com todos os discentes já inscritos”. A atualização deve conter as 
“metodologias que serão utilizadas, incluindo plataformas e ferramentas 
tecnológicas adotadas, critérios e procedimentos de avaliação” (Modelo em 
Anexo). 
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3) Discentes matriculados nas disciplinas convertidas para o ERE terão o direito ao 
trancamento da disciplina.  

 
4) Discentes matriculados que perderem algum encontro síncrono poderão fazer a 

reposição por meio de acesso aos vídeos gravados por 30 dias, ou qualquer outro 
material encaminhado pelo docente. 

 
5) As atividades acadêmicas poderão ser ofertadas em conjunto para as turmas 

2019 e 2020, nos mesmos dias e horários. 
 

6) Os procedimentos adotados durante a vigência do ensino remoto emergencial 
devem atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 

6.1 O ensino remoto emergencial pode ser ofertado, segundo a avaliação do 
docente, sobre a forma mais adequada de viabilizar a realização de cada 
disciplina, na forma de: atividades sincrônicas ou gravação de aulas, 
fornecimento de roteiros de aula escritos, contatos individualizados por meio 
escrito ou audiovisual. 
 
6.2 Em relação às atividades síncronas devem ser assegurados meios para que 
os alunos matriculados que, em virtudes de problemas de conexão, fiquem 
impossibilitados de acompanhar alguma aula específica, tenham acesso ao 
conteúdo tratado. O docente deve avaliar qual a forma mais adequada para 
viabilizar cada disciplina: gravação de aulas, fornecimento de roteiros de aula 
escritos, contatos individualizados por meio escrito ou audiovisual, revisão de 
conteúdos no início da aula seguinte, etc.  
 
6.3 Casos as aulas sejam gravadas, elas devem permanecer disponíveis por um 
período mínimo de 30 dias, para que os discentes que eventualmente enfrentem 
limitações temporárias de acesso tenham a oportunidade de rever o conteúdo e 
tirar dúvidas com o docente responsável. A não realização e entrega das 
atividades no prazo definido poderá significar a reprovação do aluno. Em caso 
de ausência nos encontros remotos, discentes deverão justificar dificuldades de 
comunicação junto ao professor(a) da disciplina e à coordenação do curso até a 
semana seguinte, para o e-mail ppgaoufrrj@gmail.com  
 
6.4 Docentes deverão priorizar, na bibliografia da disciplina, materiais que 
possam ser acessados online por discentes.  
 
6.5 Docentes deverão indicar, no momento de retomada das atividades letivas 
por meio do ensino remoto emergencial, qual(is) o(s) melhor(es) horário(s) e/ou 
forma (s) de contato preferencial(is) para que discentes possam tirar dúvidas 
sobre o conteúdo das aulas ou sobre avaliações no decorrer da disciplina;  
 
6.6 A não realização e entrega de atividades e avaliações estipuladas pelo(a) 
docente poderá significar a reprovação do(a) aluno(a). Em caso de ausência nos 

mailto:ppgaoufrrj@gmail.com
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encontros remotos, o(a) aluno(a) deverá justificar dificuldades de comunicação 
junto ao docente da disciplina e à coordenação do curso; 
 
6.7 Mecanismos e critérios de avaliação devem ser explicitados na versão 
adaptada do programa da disciplina antes da retomada das atividades letivas por 
meio do ensino remoto. 
 
6.8 Em aulas ofertadas por convidados, técnicos, pesquisadores, professores 
externos a UFRRJ ou pós-doutorandos e doutorandos com experiência 
comprovada em um dado tema, o docente responsável deve estar presente na 
sala virtual.  
 
6.9 A partir deste plano de curto prazo, o colegiado deverá fazer uma avaliação 
da experiência em setembro/2020, e formular novo plano de ERE para médio e 
longo prazo, caso seja necessário, para incluir as demais disciplinas e atividades 
previstas no Calendário Anual 2020. 
 

DEFINIÇÕES 

 

O PPGAO optou pela Plataforma de Webconferência RNP da Rede Nacional de Pesquisa 

e/ou Microsoft Teams para aulas síncronas, no entanto, será facultativo o uso de 

qualquer outra plataforma pelos docentes, desde que gravem as aulas e as 

disponibilizem para discentes matriculados.  

Para gestão do conteúdo, docentes deverão optar pelo Ambiente de Aprendizagem 

Virtual (AVA) do SIGAA e para ambos, Webconferência e SIGAA, contarão com apoio da 

Secretaria e da Coordenação do PPGAO.  

 

CALENDÁRIO AJUSTADO  

 

Início (a partir de) TURMA DISCIPLINA/ ATIVIDADE 

07/07/2020 2020 PESQUISA EM AGRICULTURA ORGÂNICA 

10/07/2020  2019 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS DE ORIGEM VEGETAL 
 

Agosto/2020 2019 VIVÊNCIAS EM AGRICULTURA ORGÂNICA 

15/10/2020 2020 PRAZO FINAL PARA QUALIFICAÇÃO (DEFESA DE 
PROJETO) 

22/06/2020  2019 e 
2020 

SEMINÁRIO 

25/08/2020 2019 e 
2020 

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 
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ANEXO - MODELO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL (ERE)  

 

DISCIPLINA: Pesquisa em Agricultura Orgânica 

DOCENTE(S):  

OBJETIVOS: apresentar objetivo geral e específico 

EMENTA: copiar e colar o que está na matriz curricular 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: de acordo com a definição do perfil de egresso e a 

contribuição da disciplina no desenvolvimento das competências e habilidades. 

METODOLOGIA: descrição das estratégias e meios utilizados nas aulas para atingir os 

objetivos propostos, facilitando a aprendizagem dos estudantes mediadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC).   

Os processos de aprendizagem são: 

 Síncronos - permitem que docentes e discentes troquem em tempo real 
mensagens, informações e conhecimentos. 

 Assíncronos - permitem a comunicação em tempos variados a partir de suas 
disponibilidades de acesso às tecnologias e tempo para estudos e trocas 
interativas;  

A estrutura dos módulos de conteúdos multimídia serão distribuídos em unidades de 

estudo, na proporção definida pelos docentes. 

Nesse contexto, segue abaixo algumas questões, de modo a facilitar o planejamento da 

disciplina que será oferecida a distância: 

- Quem são os meus estudantes? 

- O que eu quero que meus estudantes saibam, sintam ou sejam capazes de fazer como 

resultado de aprendizagem? Quais conteúdos apoiarão esses objetivos? E onde, quando 

e com que recursos aprenderão? 

- Como essa disciplina funcionará em um ambiente virtual de aprendizagem? Que 

diretrizes, regras, papéis e normas precisam ser estabelecidos para conclusão e 

aprovação na disciplina? 

- O que será esperado dos estudantes no processo de aprendizagem? 

- Como irei avaliar o desempenho dos estudantes nessa disciplina? 

 

OBJETIVOS DOS ENCONTROS VIRTUAIS: 
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LINK PARA CONTEÚDO E MATERIAL DE LEITURA: as aulas serão gravadas e ficarão 

disponíveis no link: xxx ou serão enviadas por e-mail, ou no SIGAA. 

 

AVALIAÇÕES:  

Todas as atividades individuais e coletivas serão avaliadas a partir de indicadores de 

participação nas atividades on-line, bem como, nas produções individuais ou coletivas. 

Em cursos online a participação interativa nas interfaces é condição principal para a 

avaliação da aprendizagem online.  

A autoaprendizagem de cada discente deve ser expressa e compartilhada nas interfaces 

síncronas e assíncronas nos aplicativos utilizados.  

Relacionar as atividades que receberão pontuação. Exemplo: os alunos serão avaliados 

a partir de:  

Elaboração de um artigo (30%): xxxx 

Participação online nos debates para a aprendizagem coletiva (20%): xxxx 

Apresentação de seminário (40%): xxxxx 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Discriminar os temas apresentados na ementa na forma de itens e subitens. 

2. O conteúdo programático pode e deve ser atualizado com frequência pelos 

professores, mantendo a obrigatoriedade de abordar os temas apresentados na 

ementa. 

3. O programa deve ser adequado a carga horária distribuída pelas semanas do ECE 

distribuindo as atividades síncronas, ou mesmo as assíncronas com supervisão do 

professor responsável ou colaboradores eventuais. 

Exemplo: 

Dia 1 - 07/07/2020 - 19:30 às 21:30 hs 

Instruções para uso das plataformas das aulas e de interação (conferência na RNP e 

grupo de WhatsApp) 

1- A academia e o método científico. 

2- Busca e organização das informações. 

Dia 2 - 09/07/2020 - 19:30 às 21:30 hs 

3- Propriedade intelectual, patrimônio genético + ética na pesquisa. 
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4- Direito autoral. 

 Dia 3 - 14/07/2020 - 19:30 às 21:30 hs 

5- Fundamentos da estatística experimental. 

 Dia 4 - 16/07/2020  - 19:30 às 21:30 hs 

6- Experimentos agrícolas. 

7- Pesquisas socioeconômicas.  

Dia 5 - 21/07 /2020 -19:30 às 21:30 hs 

8- Publicações científicas.  

Dia 6 - 23/07/2020 -19:30 às 21:30 hs 

Avaliação dos discentes. 
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PLANILHA PARA ORGANIZAÇÃO (sugestão):  

 

 

BIBLIOGRAFIA: (usar normas ABNT para as citações) 

BÁSICA: 

Incluir bibliografia adequada e atual disponíveis para o aluno na Biblioteca Central ou 

Setorial ou ainda com acesso livre na Internet. 

 

COMPLEMENTAR: 

Outras publicações disponíveis através do docente ou em bibliotecas que o aluno tenha 

acesso livre. 

 

PERÍODICOS CIENTÍFICOS E OUTROS (opcional) 

O conteúdo do programa pode ser respaldado por bibliografia adequada e atual, que 

inclua periódicos e textos científicos de revisão relevantes na área de conhecimento da 

disciplina. 

SEMANAS CONTEÚDO 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AMBIENTE 
VIRTUAL 

DURAÇÃO 

Indicação da 
semana que 
está planejando 

Indicação do 
conteúdo a ser 
ensinado 

Registro de 
atividades 
síncronas e 
assíncronas e suas 
ferramentas 

Registro do 
ambiente 
virtual 
utilizado 
(JITSI, SIGAA, 
Teams, etc.) 

Tempo 
destinado 
para cada 
recurso 
(atividades 
síncronas e 
assíncronas). 
 

01     

02     

03     

04     

05     

06     


