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Comprometidos em estabelecer ações de
proteção diante da proliferação do COVID-19 no
país, as atividades curriculares presenciais do
Centro Universitário foram suspensas
provisoriamente, como medida preventiva.

Para dar continuidade ao cronograma de aulas,
foram estabelecidas estratégias para evitar o
distanciamento do corpo discente e docente do
ambiente acadêmico.

As Diretrizes E-learning consistem em auxiliar o
discente na transição do modelo de aulas
presenciais por aulas em meios digitais,
respeitando a Portaria Nº 343, de 17 de março
de 2020.

Este e-book visa prepará-lo, orientando as ações
que devem fazer parte da sua prática discente
durante este período.



Plataformas de Acesso

Produção de Vídeos

Google Classroom (AVA)
Virtual UNDB (AVA)
Youtube

Doceri (iOS) - Lousa interativa
Explain Everything (Android) - Lousa interativa

Web Conferência
Hangouts (Google)
Zoom

Textos
PDF

Atividades

Socrative - Mecanismo de aplicação de testes conceituais e
questões discursivas

Recursos E-Learning
Foram escolhidos pelos critérios de simplicidade
na interface e interatividade, visando garantir que
alunos e professores possam acessar os
conteúdos e participar das atividades, com maior
engajamento no processo de ensino e
aprendizagem.



Diretrizes Acadêmicas

As etapas do Desafio 4.0 deverão ser
antecipadas.

O Debate será realizado em Ambiente
Virtual (Google Classroom ou Virtual UNDB)
e a defesa dos produtos finais por meio de
vídeos ou fazendo uso de recursos de web
conferência, apresentados em encontro
virtual.

É importante a interação constante com o
professor para o desenvolvimento do
produto final.

2. Desafio 4.0
A etapa de Sinopse será mantida, conforme
calendário acadêmico, e postada no AVA. As
demais etapas (Debate e Dissertação) poderão
acontecer, mediante alinhamento com a
coordenação de curso, alternativamente:

- Ambas presencialmente no retorno das
atividades;
- O Debate no ambiente virtual, onde o
professor deverá criar um tópico no AVA (Google
Classroom ou Virtual UNDB) para
iniciar/provocar o debate, que por sua vez será
mediado por ele e a dissertação
presencialmente no retorno das atividades.
- Ambas no AVA podendo o professor realizar
tanto o debate, quanto a dissertação no
ambiente virtual.

3. Case

Deverá seguir o cronograma de atividades já
definido, adaptando as atividades das
etapas presenciais para o ambiente on-line.

Neste período serão antecipadas as
atividades que já fazem uso do ambiente
virtual, de modo que possamos otimizar
este período para dar continuidade aos
conteúdos já programados.

Desse modo, as metodologias programadas
nos planos de ensino deverão observar as
orientações deste e-book.

1. Plano de Ensino



4. Objetos de
Aprendizagem
Os componentes curriculares ou disciplinas que
exigirem práticas e explicações mais didáticas, o
professor irá trabalhar por meio de conteúdos
multimídia, observando o que mais se adequa ao
perfil da turma e à pertinência da aprendizagem.

As videoaulas serão lançadas nas plataformas
virtuais e também no canal do YouTube
disponibilizado pela instituição.



Ambiente Virtual utilizado para acesso a
material multimídia, resolver questões-
problema, participar de fóruns de
discussão, dentre outros.

Todas as atividades devem seguir o
cronograma previsto nos Planos de Ensino
das Disciplinas, para dar continuidade
sem quaisquer prejuízos.

Os professores irão criar Tarefas, bem
como fóruns de discussão de conteúdos,
precedidas de avaliação e feedbacks.

5. Google Classroom
Plataforma dos cursos de Gestão, Tecnologia e
Engenharia que fazem parte do Projeto UNDB
4.0.

Os componentes curriculares de março e abril
estarão disponibilizados até 23 de março
(segunda-feira), para que sejam realizadas as
trilhas de aprendizagem.

As atividades continuam com seu fluxo normal,
inclusive a AV Qualis que deverá ser realizada
integralmente na plataforma.

Os professores irão criar Tarefas, bem como
fóruns de discussão de conteúdos, precedidas
de avaliação e feedbacks.

6. Virtual UNDB (Moodle)



O Centro de Inovação e
Tecnologia (CIT) estará de
plantão para dar apoio aos
alunos na utilização das
plataformas.

Para maiores informações,
procure o seu coordenador de
curso ou envie um e-mail para
cit@undb.edu.br.

7. Suporte de Tecnologia (CIT)

Aos alunos em etapa de TCC, será
criada uma turma no Google
Classroom para efetivação do
processo de orientação, por meio
de postagens e mensagens, ainda
que tenham grupos de WhatsApp,
dentre outros. O seu professor de
TCC irá disponibilizar o código da
turma.

A orientação de TCC seguirá
normalmente durante todo o
período.

8. Orientações de TCC

As atividades de estágio,
seguem de acordo com as
orientações de seus respectivos
polos.

Entretanto, as documentações
de estágio podem ser
encaminhadas por meio do
Google Classroom.

9. Estágio Supervisionado

As turmas que participam do
projeto interdisciplinar devem
suspender as atividades de
campo, ficando permitidas
somente as interações em
ambiente virtual, com
postagens de materiais pelos
professores para a confecção
dos artigos.

As demais atividades serão
retomadas após a
normalização do calendário.

10. Projeto Interdisciplinar



Orientações Importantes

CONTEÚDOS E
FERRAMENTAS

Os conteúdos multimídia criados pelo professor continuarão a seguir o modelo
Flipped UNDB (sala de aula invertida), levando questões-problema para instigar
o pensamento crítico e a criatividade, associando os conceitos trabalhados em
sala de aula com a prática profissional.

As atividades teóricas docentes e discentes não serão interrompidas, sendo
adaptadas às práticas e-learning de forma correspondente ao tempo dedicado às
atividades acadêmicas, conforme disposto na Portaria Nº 343, de 17 de março
de 2020.

Para legitimidade do processo, é imprescindível a interação e participação,
bem como feedbacks das atividades.

ATIVIDADE
DOCENTE E
DISCENTE

PARTICIPAÇÃO
DOS ALUNOS



Certificar de seu cadastramento na Plataforma
Virtual (Google Classroom ou Virtual UNDB).01

02

03

04Roteiro do Aluno

Acessar diariamente os conteúdos, materiais
multimídia e responder às questões-problema.

Participar de todas as atividades virtuais (fóruns,
tarefas, debates, quizzes, web conferências, dentre
outras).

Fornecer feedback aos professores/coordenador
dos objetos de aprendizagem.



PERGUNTAS FREQUENTES

1. As entregas das Sinopses estão realmente mantidas?

- Sim! As datas de entrega das sinopses dos Cases estão mantidas.
Todas as sinopses devem ser postadas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) - Google Classroom ou Virtual UNDB - no prazo
definido pelo professor em seu plano de ensino e na proposta de case.

2. E quanto ao debate e a dissertação do Case?

- Tanto o debate quanto a dissertação do case podem ser
desenvolvidos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Google
Classroom ou Virtual UNDB - ou presencialmente quando as aulas
retornarem. Portanto, observem as orientações dadas pelos seus
professores e coordenadores nos ambientes virtuais.

Toda orientação será passada via Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) - Google Classroom ou Virtual UNDB.

CASES



PERGUNTAS FREQUENTES

1. Os checks do Paper estão com as datas realmente mantidas?
- Sim! Todos os checks devem ser postados no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) - Google Classroom ou Virtual UNDB - no
prazo definido pelo professor em seu Plano de Ensino e na
Proposta de Paper.

PAPER



PERGUNTAS FREQUENTES

1. Por que o meu professor adiantou a entrega das etapas do meu
desafio?

- Todas as etapas do desafio 4.0 serão desenvolvidas online. Inclusive a
apresentação do produto. Desta maneira, o adiantamento destas
etapas permitirá que os professores foquem nas provas e demais
atividades quando retornarmos as aulas presenciais.

2. Mas se eu não posso encontrar com os componentes do meu grupo,
como posso desenvolver o produto

- É importante que os alunos utilizem a criatividade no desenvolvimento
dos seus produtos. Reforça-se que, em hipótese alguma, a UNDB
recomenda encontros presenciais entre os alunos. Muitas plataformas
online e aplicativos estão liberando o acesso neste período de
isolamento (Hangouts, Zoom, Skype, Facetime, WhatsApp, etc.).
Aproveitem!

3. E como será a apresentação do produto?

- Os produtos serão apresentados em fóruns online no ambiente virtual.

DESAFIO 4.0



PERGUNTAS FREQUENTES

1. Eu devo mesmo acompanhar as postagens dos meus professores no
AVA?

- Sim! Estas postagens são a continuidade do seu processo de
aprendizagem. Portanto, é importantíssimo que você acesse, faça uso do
material postado e responda as questões-problema (lembrando que estas
questões serão avaliadas pelo professor e, em alguns casos, poderão valer
nota).

2. O ritmo das postagens está muito alto, não estou conseguindo
acompanhar, o que fazer?

- As postagens, fóruns e aulas online acontecem no dia das disciplinas
presenciais. O ritmo de postagens obedece ao ritmo que seria de aulas.
Sendo assim, é importante que o aluno consiga organizar o seu tempo,
uma habilidade exigida pelo mundo do trabalho.

Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) -
Google Classroom ou

Virtual UNDB



PERGUNTAS FREQUENTES

3. Eu não possuo computador ou acesso a internet. Como
acompanhar?

- Todas as orientações da Instituição foram elaboradas para
possibilitar a continuidade do processo de ensino/aprendizagem, em
respeito ao Decreto Nº 343, de 17 de março de 2020. O uso de
plataformas e recursos digitais é parte integrante do DNA da UNDB,
bem como a oferta de espaços de aprendizagem, dentre eles
laboratórios de informática, biblioteca, etc. Todavia, hoje, na situação
que nos encontramos, potencializamos o uso de ambientes virtuais
para dar prosseguimento aos seus estudos. É importante a sua
participação, procure seu coordenador.

4. Estou matriculado, meu e-mail institucional foi liberado mas, não
consigo entrar no Classroom, como resolver?

- O Google trabalha com autenticação. Provavelmente, sua conta foi
desativada e ativada e você não fez login de novo. Para conseguir,
entre na configuração do celular, clique em contas do Google,
selecione seu e-mail institucional e clique em fazer login. Caso não
consiga, entre em contato com cit@undb.edu.br com seu nome
completo, matrícula, curso, período e o problema.

Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) -
Google Classroom ou

Virtual UNDB



PERGUNTAS FREQUENTES

5. Não conclui meu processo de matrícula, como conseguirei acessar o
Classroom?

- Encaminhe um e-mail para o atendimento@undb.edu.br, informe o
nome completo, matrícula, o curso, RG, CPF e descreva o problema.

6. Estou matriculado, mas não consigo acessar ao Virtual UNDB, como
resolver?

- Primeiramente tente acessar usando a sua matrícula, exemplo: 002-
010203 e inserindo a senha padrão de primeiro acesso: undb2020. Caso
não consiga, mande um e-mail para cit@undb.edu.br com seu nome
completo, matrícula, curso, período e a descrição do problema.

Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) -
Google Classroom ou

Virtual UNDB



PERGUNTAS FREQUENTES

1. Como dar andamento ao meu projeto interdisciplinar?

- Os projetos serão conduzidos da seguinte maneira: tudo que pode
ser desenvolvido online (como o artigo), será. Porém, situações que
exigem encontros presenciais (como a visita ao campo) serão
suspensas. Quanto ao artigo do projeto interdisciplinar, todos os
checks devem ser postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) - Google Classroom ou Virtual UNDB - no prazo definido pelo
professor em seu plano de ensino e proposta de projeto
interdisciplinar.

2. Tenho dúvidas quanto ao projeto interdisciplinar, como conversar
com os professores?

- Você pode tirar as suas dúvidas via Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) - Google Classroom ou Virtual UNDB - ou
solicitar ao professor a abertura de um fórum online.

PROJETO
INTERDISCIPLINAR



PERGUNTAS FREQUENTES

1. As provas estão realmente suspensas?

- Sim! As provas estão temporariamente suspensas. No entanto, quando
voltarmos a ter encontros presenciais, as provas acontecerão o mais breve
possível! Por isso, é importante que todos os alunos mantenham sua
rotina de estudos. Fique tranquilo, informaremos o calendário de provas
no momento oportuno.

2. As atividades postadas no AVA valerão pontuação na prova?

- As atividades poderão valer até 2 pontos na P1 e/ou P2, portanto, não
deixem de responder! Além disso, as atividades são uma maneira eficaz
de preparar os alunos para as provas.

PROVAS



PERGUNTAS FREQUENTES

1. O meu campo de estágio suspendeu as atividades. E agora?
- Você poderá retornar ao seu estágio assim que as atividades do
seu campo forem retomadas. O seu estágio só será concluído
quando você integralizar 100% da sua carga horária.

2. O meu campo de estágio NÃO suspendeu as atividades. E
agora?

- É importante que você converse com o responsável pelo seu
estágio para entrarem em acordo e repasse as informações ao seu
coordenador de Estágio.

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO



PERGUNTAS FREQUENTES

1. Os prazos de TCC estão realmente mantidos?

- O processo de orientação continua virtualmente, bem como as
demais etapas on-line. Será criada uma turma no Google Classroom
para efetivação do processo de orientação, por meio de postagens
e mensagens, ainda que tenham grupos de WhatsApp, dentre
outros. O seu professor de TCC irá disponibilizar o código da turma.
Quanto à entrega presencial, as datas estão provisoriamente
mantidas.

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSOS - TCC



PERGUNTAS FREQUENTES

1. Quando as aulas presenciais retornarão?

- Infelizmente não podemos responder. No entanto, a Instituição está
se preparando e se adaptando para qualquer cenário, com a
manutenção do nosso rigor acadêmico e do nosso compromisso com o
cumprimento regular do calendário acadêmico, tão logo a situação se
estabilize.

2. A UNDB mudou sua metodologia

- Não! O MEC publicou a Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020, que
regulamenta a continuidade das atividades acadêmicas no modelo E-
Learning e, portanto, autoriza, que as atividades docentes possam ser
realizadas, provisoriamente, por aulas que utilizem meios e tecnologias
de informação e comunicação.

3. A biblioteca está funcionando?

- Não! Por medida de segurança, todos os ambientes da UNDB estão
fechados. Os prazos para devolução de livros previstos para esse
período foram automaticamente postergados para o dia 05 de abril.
Multas por atraso dentro desse período estão dispensadas. Aproveitem
para utilizar bibliotecas digitais, bases de dados, etc.

OUTRAS DÚVIDAS



PERGUNTAS FREQUENTES

4. Os laboratórios, as centrais de atendimento, NAF, Escritório Escola, a
Clínica de Odontologia e o Núcleo de Prática Jurídica estão funcionando?

- Não! Por medida de segurança, todos os ambientes da UNDB estão
fechados.

5. Posso solicitar documentos ou protocolar alguma solicitação neste
período?

- Não! Por medida de segurança, todos os ambientes da UNDB estão
fechados.

6. Caso eu não consiga acompanhar uma das transmissões on-line, levarei
falta?

- Considerando as peculiaridades do momento, a ausência do aluno em
atividade online não acarretará falta. Contudo, observa-se que a participação
nas atividades faz parte da substituição regular da carga horária, conforme
estabelece a Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020. Dessa forma, os
professores estão sendo orientados a disponibilizar as aulas e outras
atividades para que os alunos acessem em outros momentos.

OUTRAS DÚVIDAS



Não estamos enfrentando uma situação fácil.
Entretanto, o engajamento de todos pode fazer com que este momento seja mais brando e

com menor prejuízo possível para as atividades acadêmicas.

Precisamos dar continuidade ao nosso cronograma. Não estamos de férias e nossas práticas
acadêmicas continuarão acontecendo através das plataformas disponíveis.

A qualidade da interação e participação nas plataformas de ensino-aprendizagem é essencial nesse
momento! As coordenações acompanharão de forma intensificada as postagens e, sempre que
necessário, passarão orientações.

Devido às incertezas que acercam este momento, o período de férias poderá ser afetado,
dependendo do tempo que durar o isolamento social. Portanto, evitem marcar viagens, passagens
aéreas, etc, que porventura venham comprometer a finalização do semestre letivo.

Contamos com a compreensão, engajamento e colaboração de todos para juntos superarmos este
momento. As coordenações de cursos estão on-line e disponíveis para auxiliar no que for necessário.
O objetivo é não deixá-los distantes das atividades acadêmicas, prezando, contudo, pela segurança e
qualidade de ensino.

Juntos fazemos desta instituição um local diferenciado para se estudar. Afinal, os melhores
universitários se formam aqui!



Desejamos saúde e esperamos nos ver presencialmente logo.


