
 

  

Ações de Trabalho Remoto PROEN 

A Pró-reitora de Ensino de Graduação da Ufopa, no contexto de enfrentamento da 

Pandemia, vem desenvolvendo ações que subsidiem o trabalho acadêmico remoto por meio 

do incentivo à formação docente.  

Dentre essas ações disponibiliza abaixo links de cursos de curta-duração, tutoriais e 

outras ferramentas, ofertados por diversas Universidades e outras instituições de ensino, 

que podem auxiliar na capacitação do uso de Tecnologias Virtuais para a aprendizagem.  

Além da contribuição específica para formação docente os cursos também podem 

instrumentalizar a formação de outros interessados da comunidade acadêmica.  

A Proen está à disposição, remotamente, oferecendo aos professores e estudantes 

suporte e apoio pedagógico por meio da Diretoria de Ensino e Coordenação de Ensino. 

(de.proen@ufopa.edu.br e coord.ensino@ufopa.edu.br).  

 

1. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 

Oficina: Criando vídeo aulas com webcam e powerpoint 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=7B4FA461B6699738371EE47CCECB5D32?idIte

m=9175 

Tutorial sobre criação de vídeos 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=7B4FA461B6699738371EE47CCECB5D32?idIte

m=8728 

As transformações da tecnologia da internet 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=1564 

 

2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) - DINTE EAD 

https://eadparavc.dinte.ufma.br/index.php/cursos-ead-abertos/ 

 

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) – PORTAL DE CURSOS ABERTOS (POCA) 

https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=7 

 

4. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFGRS) - LUMINA educação para todos  

https://lumina.ufrgs.br/course/index.php 

 

5. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP) – UNESP ABERTA 

https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo 
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6. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

https://www.ead.unb.br/index.php/polos?id=111 

 

7. ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP) 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/ 

 

8. ESCOLA DIGITAL 

Selecionando o filtro “Educação e Tecnologia”, é possível encontrar diversos cursos específico para 

atuação docente e o uso de tecnologias 

https://escoladigital.org.br/professores 

 

9. COURSERA  

https://pt.coursera.org/browse/ 

 

10. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SÃO PAULO (PEBSP) 

https://www.pebsp.com/cursos-para-professores/ 

 

11. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) – FAPESP 

Curso de Extensão em Estratégias Pedagógicas para o Ensino EAD: entre os dias 15 e 26 de junho de 

2020. Público-alvo: professores universitários. Inscrições pelo site da Unifesp, até domingo (14/06). 

As aulas transmitidas das 14 às 16 horas pelo Google Meet e Moodle. https://bit.ly/2TwDQrE 

 

12. INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (IFRGS) - Outras opções de cursos online, em 

diferentes áreas do conhecimento: https://moodle.ifrs.edu.br/ 

 

Selecionamos também algumas programações de Lives para junho de 2020, as 

transmissões ocorrem via Google meet. 

Programação: 

*Dia 10 das 10h30 às 12h* 

Ideias para pensar a EaD em tempos de pandemia 

Acesso: meet.google.com/seu-danq-uno 

 

*Dia 17 das 10h30 às 12h* 

Planejamento da carga horária em Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Acesso: meet.google.com/ftf-inwk-vpr 

 

*Dia 24 das 10h30 às 12h* 

O uso de Questões tipo Cloze no Moodle 

Acesso: meet.google.com/bdm-tpze-uen 
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