Orientações gerais
sobre o PERÍODO de

DISTANCIAMENTO
SOCIAL

Com a expansão da Pandemia do Coronavírus (Covid- 19),
todos nós tivemos que nos adaptar ao cenário e, desta
forma, o Ministério da Educação - MEC autorizou em
caráter excepcional, a substituição das disciplinas
presenciais, em andamento, por aulas que utilizem
meios e tecnologias de informação e comunicação, nos
limites estabelecidos pela legislação em vigor.
Nesta perspectiva, os nossos professores estão utilizando
os recursos da plataforma Google for Education, já em
funcionamento na UCSAL, há quase 3 anos, para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem
referente aos conteúdos teóricos, através de materiais de
estudo, tarefas, trabalhos, avaliações formativas e
avaliativas e a interação com os discentes, por meio de
Fóruns, Chats e Videoconferências, de forma síncrona e
assíncrona.

Diante disso, apresentamos algumas
orientações para que o processo
ocorra da melhor maneira. Vamos lá?
Antes de qualquer coisa, reﬂita: este é um cenário
inesperado por todos nós, ao qual precisamos nos
adaptar, ainda que provisoriamente, haja vista que não
estávamos acostumados a fazer muitas mudanças nas
nossas rotinas, mas podemos fazer o melhor diante desta
realidade adversa. Não estamos de férias, apenas em
distanciamento social, então as aulas continuam!

Estudar em casa poderia não fazer
parte do seu paradigma. Televisão
ligada, o sofá disponível, o cachorro
e o gato pedindo a sua atenção…
mas, neste momento, é necessário
que você crie uma agenda e se
organize, considerando os horários
para o estudo, exercícios físicos, tempo com a família,
hobbies, rotinas diárias e demais necessidades.

Tenha paciência e compreensão! A oferta de disciplinas
através de meios de tecnologia da informação e
comunicação foi uma solução provisória diante da Crise da
Covid-19, e a UCSAL está fazendo o possível para garantir o
melhor processo de ensino-aprendizagem aos alunos e
professores neste momento. Lembre-se: a modalidade do
seu curso não foi alterada, isto é, de presencial para EAD.
Nossos professores estão trabalhando para rever/adaptar
seus planos de aulas e propor novas atividades. Portanto,
trata-se de um ensino presencial remoto.

A crise atual nos permite reﬂetir e experimentar novas
situações. Aproveite para aprender novas maneiras de
estudar, dialogar, discutir, usar recursos digitais antes
desconhecidos, se organizar e questionar os velhos
hábitos. Não deixe que esta crise atrapalhe os seus
estudos, pois dispomos de todos os recursos para que
você aproveite esta oportunidade.

A orientação é evitar aglomerações, mas você pode,
virtualmente, estudar com os colegas e discutir assuntos
relacionados aos conteúdos das disciplinas. Utilize as
ferramentas disponíveis como o Hangouts e o Google
Meet, além do WhatsApp. Não só isso, quando possível,
use essas e outras ferramentas para se aproximar de
parentes e amigos distantes. Neste momento especíﬁco, a
manutenção das relações interpessoais, mediada por
tecnologias, é uma estratégia eﬁcaz para espantar a
solidão e a sensação de isolamento.

Acesse os materiais e as atividades disponibilizadas pelos
professores no Google Classroom, assista às aulas virtuais
nos dias e horários programados e responda as atividades
solicitadas dentro do prazo estabelecido. Seja responsável!

A necessidade de estar em casa é
uma situação nova para você e para
todos. Como é uma situação de força
maior, que independe da nossa
vontade, precisamos ser ﬂexíveis e
adaptáveis. Saiba que você não está
sozinho!

O

seu

professor

está

disponível, virtualmente, nos dias e
horários das aulas programadas presencialmente no seu
quadro de horário. Você também pode enviar mensagens e
esclarecer dúvidas com ele, no momento da videoconferência
ou quando quiser. É claro que o professor poderá não estar
disponível 24h por dia. Aﬁnal, é assim que funciona quando
estamos presentes na Universidade, também nas aulas
presenciais, concorda?

Caso tenha diﬁculdade de acesso, envie e-mail
para saladesuporte@usal.br, e, caso tenha dúvida
sobre a utilização dos recursos, envie e-mail para
contatocead@ucsal.br. Você será atendido
em até 48h úteis, ok?

Além disso, clique aqui para visualizar o
Tutorial que orienta como você deve
realizar o acesso ao Classroom e fazer as
atividades.

Tenha muita certeza de que nada é em vão, de que os seus
e os nossos esforços são necessários para que tudo se
resolva da melhor maneira e o mais breve possível. Você
não está sozinho, pois NÓS estamos e estaremos sempre
com você. Calma, logo logo tudo isso vai passar!
E, por favor, nos dê um feedback sobre esta experiência
pelo e-mail: apoio@ucsal.br

FIQUE EM
CASA!
Sair, só em casos de
extrema necessidade.
Se cada um contribuir
o mundo logo ﬁcará
melhor.

