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Título: A Vivência da Aprendizagem no Ensino Remoto 

 

Resumo:  
A presente atividade tenta explicitar através de um debate com discentes de 

cursos de pós-graduação stricto sensu sobre a aprendizagem no ensino remoto 
à distância. Nesse sentido, para além das vivências sobre o ensino remoto, a 

atividade tende a instigar um debate com alunos, docentes e toda a 
comunidade para dar uma visão crítica do tema. 

 

Cursos envolvidos na organização: 
Bacharelado em hotelaria 

 

Local de Realização do Projeto: 
Ambiente virtual a ser usado de acordo com as condições técnicas (Hangout, 

Jitsi, RNP, etc.)  

 

Período de Realização: 

 
1ª Quinzena de Julho de 2020, em um único dia 6/7/20, durante 2 horas (ou 

das 13h30 às 15h30 ou das 14h00 às 16h00) 

 

Público Alvo: 

Estudantes de Cursos da UFRRJ, comunidade e docentes. 

 

Programa de Extensão: 
4 – Educação e Tecnologia / 9 – Capacitação Profissional / 7- Tecnologia  

   

 

Parceria, Apoio ou Convênio: 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria 

 

Justificativa:  

No final de dezembro de 2019, registrou-se na cidade de Wuhan, capital da 
província de Hubei (China), casos de pessoas infectadas por um novo 

coronavírus, identificado como SARS-CoV-2 (Li et al., 2020; Qun et. al, 2020). 

A partir do acompanhamento da evolução da epidemia na China e o surgimento 
de novos casos em outros países, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

decretou em 11 de março de 2020, situação de pandemia no mundo. Com esta 
nova e caótica realidade tornou fundamental práticas para contenção da 

pandemia, sendo uma das principais ações é através do isolamento social e da 
quarentena de pessoas contaminadas e/ou com suspeita de contaminação pelo 

coronavírus. Esse panorama trouxe severas mudanças no campo da Educação, 
cujo principal reflexo nas instituições de ensino superior (IES) é a suspensão 

das atividades de ensino, e também grande parte as ações relacionadas à 
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pesquisa e extensão. 
No entanto, há discussões sobre a volta das atividades de ensino que é a 

transposição de aulas presenciais para processos mediados pelas TDIC 
(Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação). Para além do sofrimento 

psicológico causado pelo isolamento social, o uso de TDIC desconhece as 
condições objetivas que dispõe os(as) estudantes, docentes. De acordo com 

Cafardo (2020), 8 em 10 professores não se sentem preparados para ensinar 
online, 90% deles informaram nunca ter tido experiência com ensino a distância 

e 55% não tiveram treinamento para atuar. Diante dessa conjuntura, alguns 
docentes do curso de Bacharelado em Hotelaria da UFRRJ enxergaram a 

necessidade de promover um espaço de debate online (considerando a 
necessidade de isolamento social) que permitisse o debate da vivência da 

aprendizagem no ensino remoto trazendo alunos de pós graduação stricto sensu 

para debater suas experiências neste novo modelo de ensino que se fez neste 
momento de pandemia. Assim sendo, o objetivo da presente atividade, é 

compartilhar reflexões no que tange o ensino remoto a distância. 

  

Objetivos: 

 
Objetivo Geral: 

Analisar o processo de aprendizagem no ensino remoto à distância. 
Objetivos Específicos: 

 Compreender como se configura o ensino remoto à distância. 
 Relatar as experiências dos alunos da pós-graduação stricto sensu. 

 

Referencial Bibliográfico Básico:  
 

 
ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação –. 

Disponível em: http:www.anped.org.br. Acesso em 16 jun de 2020. 
 

CAFARDO, R. 8 em cada 10 professores não se sentem aptos a aulas online. 
Terra. 16/05/2020. Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/8-em-cada-10-professores-nao-
se-sentem-aptos-a-aulas-online. Acesso em 16 de jun de 2020. 

 
GLOBAL HEALTH JOURNAL. Interpretation of the diagnosis and treatment 

plan of Corona Virus Disease 2019 (tentative fifth revised edition), in 

press, março/2020. 
 

LI, R. et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid 
dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2). Science, v. 368, n. 6490; p. 

489-493, 2020. doi: 10.1126/science.abb3221  
 

MARTINS, M.F.; COUTINHO, L.C.S; CORROCHANO, M.C. Relatório técnico-
científico de pesquisa Condições e dinâmica cotidiana e educativa na 

RMS (Região Metropolitana de Sorocaba/SP) durante o afastamento 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/8-em-cada-10-professores-nao-se-sentem-aptos-a-aulas-online
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/8-em-cada-10-professores-nao-se-sentem-aptos-a-aulas-online
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24146447
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social provocado pelo coronavírus, in maio/2020. 
 

QUN, L. et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel 
coronavirus-infected pneumonia. The New England Journal of Medicine, v. 

382, p. 1119-1207, 2020. doi: 10. 1056/NEJMoa2001316 

 

Metodologia/Procedimentos: 

A atividade será desenvolvida por meio da metodologia expositiva dialogal, com 
falas dos convidados e momentos para perguntas oriundas dos participantes.  

a) 5 minutos para aguardar a entrada dos ouvintes e apresentação do 
profissional convidado; 

b) 40 minutos para a explanação do conteúdo pelo profissional convidado; 
c) 15 minutos para perguntas feitas pelos ouvintes. 

 

Disseminação dos Resultados: 
Os resultados serão disseminados através dos debates entre os palestrantes e a 

plateia oriundos das temáticas da apresentação. 
 

Cronograma: 

 

1° dia – 6/7/2020 
 

14h – Abertura do evento 
 

14h15- Palestra dos discentes de pós graduação stricto sensu sob a temática 
“Vivências na aprendizagem no ensino remoto” 

 
15h20 – Abertura para discussão com os participantes do evento 

 
16h – Encerramento do evento 

 

 

Contribuições Esperadas/Metas: 

Possibilitar aos alunos e alunas um evento dinâmico e interativo, capaz de lhes 
proporcionar conhecimentos atuais perante a temática proposta.  
 

Procedimentos para participação: 

 
- Serão abertas 100 vagas para o minicurso. 

- As inscrições serão realizadas através de cadastro junto à coordenação do 
Curso de Hotelaria da UFRRJ. 

- Haverá uma lista de espera, cujos inscritos poderão ser chamados em ordem 
decrescente quando houver desistências. 
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Prof. Dr. Dan Gabriel D’Onofre 
SIAPE: 2145525 
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Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 

Docente – Dedicação Exclusiva. 
 

 
______________________________________________ 

Profª. Drª. Mariana Pires Vidal López 
SIAPE: 3097875 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 

                                   Docente – Dedicação Exclusiva. 


