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PLANO DE AÇÃO – referente a Ata Reunião 09/04/2020  

Assunto: As diretrizes da Faculdade Murialdo e as demandas dos discentes quanto à pandemia do COVID-19.  

  

Em resposta às demandas apresentadas pelo Diretório Central de Estudantes em 09 de abril de 2020, a 

FAMUR intensificou a execução de seu Plano de Contingência e elaborou um novo Plano de Ação para se 

cumprir as decisões da referida reunião. Sendo elas:  

- Focar na Formação Docente com os professores; 

- Priorizar o atendimento individual ou por grupos pequenos de acadêmicos nas aulas online; 

- Os coordenadores de curso priorizarem os atendimentos individuais para os acadêmicos; 

- As atividades práticas supervisionadas (APS – institucional) terá uma nova forma, na qual será 

comunicada pelos coordenadores de curso de graduação e pela Central de APS a partir do dia 15/04/2020.  

  

FORMAÇÃO DOCENTE 
O que será feito Por que será feito Onde será feito? Quando será feito Por quem será 

feito 
Como será feito 

Adequação das ações de 
formação docente no período 
do PC – COVID-19 

Acompanhar e auxiliar os docentes no 
desenvolvimento, com qualidade, de suas 
práticas pedagógicas durante o período de 
atividades on-line. 

Moodle 
Google Classroom 
Google Meet 
E-mail 

13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

NAP 
Coordenação de 
Curso Pedagogia 
NTE 

As atividades estão 
descritas abaixo 

Produção de material 
orientador para professores 
com relação a estratégias 
metodológicas na modalidade 
on line 

Dar suporte teórico para o desenvolvimento 
das práticas docentes. 

Moodle 
Google Classroom 
Google Meet 
E-mail 

13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

NAP 
Coordenação de 
Curso Pedagogia 
 

Os materiais produzidos 
serão enviados por e-mail 
aos docentes e 
disponibilizados no Moodle 
na disciplina NAP 

Oficinas Sobre Ferramentas 
Digitais 

Dar suporte prático para o desenvolvimento 
das práticas docentes. 

Moodle 
Google Classroom 
Google Meet 
E-mail 

*Previsto no Plano de 
Contingência. Intensificado 
de 13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

NTE As oficinas serão realizadas 
por teleconferência 
utilizando o Goolge Meet. O 
NTE irá enviar o convite pela 
Agenda do Google com o 
link da teleconferência. 
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Acompanhamento das 
postagens das aulas no 
Moodle 

Para acompanhar os processos de 
aprendizagens docentes e discentes 

Moodle 
Google Classroom 
Google Meet 
E-mail 

*Previsto no Plano de 
Contingência. Intensificado 
de 13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

Coordenação de 
Curso Pedagogia 
/NTE 

Após a análise das 
postagens dos docentes em 
suas UC no Moodle será 
realizado um diagnóstico da 
ação docente. A partir deste 
diagnóstico os docentes 
receberão orientações para 
qualificar suas práticas 
docentes. 

Envio de orientações 
individuais de acordo com as 
demandas individuais 

Para acompanhar os processos de 
aprendizagens docentes e discentes 

Google Classroom 
Google Meet 
E-mail 

13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

Coordenação de 
Curso Pedagogia 
/NTE 

A orientação individual ser 
agendada após o 
diagnóstico realizado ou 
pelas demandas vindas 
espontaneamente dos 
docentes. 

Manter o corpo docente 
informado sobre lives com 
temas abordando metodologias 
diferenciadas 

Otimizar os processos de formação dos 
professores 

Mídias digitais *Previsto no Plano de 
Contingência. Intensificado 
de 13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

NAP 
Coordenação de 
Curso Pedagogia 
NTE 

Serão enviados por e-mail 
ou Whatsapp informações 
sobre Lives ou Webinários 
sobre Educação disponíveis 
nas diferentes mídias 
digitais. 

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 
O que será feito Por que será feito Onde será feito? Quando será feito Por quem será 

feito 
Como será feito 

Acompanhar sistematicamente 
a utilização do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), bem 
como instrumentos avaliativos 
desenvolvidos via plataforma e 
portal acadêmico pelos 
docentes. 

Verificar a construção e o desenvolvimento 
da sala de aula virtual, bem como, os 
instrumentos avaliativos utilizados pelos 
docentes, através da plataforma e 
atualização, sistemática, do o portal 
acadêmico, com as frequências e notas. 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) – 
Moodle. 

*Previsto no Plano de 
Contingência. Intensificado 
de 13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

Todos os 
Coordenadores 

Verificação da atualização e 
utilização sistemática do 
AVA pelo acesso a 
plataforma e portal 
acadêmico e, 
acompanhamento e 
devolutivas sistemáticas 
com retornos via email, 
whatsapp e ligações 
telefônicas pontuais, quando 
necessário. 

Acompanhar a assessoria 
pedagógica docente 

Acompanhar o docente na utilização e 
aplicação da metodologia por atividade na 
sala de aula virtual de suas UC’s. 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) – 
Moodle e plano de 
ensino das UC’s. 

*Previsto no Plano de 
Contingência. Intensificado 
de 13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

Todos os 
Coordenadores e 
CAP 

Criação de uma agenda 
para acompanhamento 
pedagógico docente e 
devolutivas sistemáticas 
com retornos via Google 
Meet. 

Revisar os planos de ensino 
das UC’s. 

Reformular intencionalidades, objetivos, 
competências e bibliografias básicas e 
complementares das UC’s. 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) – 
Moodle e plano de 
ensino das UC’s. 

13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

Todos os Docentes 
com supervisão da 
Coordenação 

Atualização das informações 
no formato utilizado pela IES 
e, acompanhamento e 
devolutivas sistemáticas 
com retornos via email. 
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Realizar reuniões de colegiado  
dos cursos  de graduação 

Atualizar informações relativas ao curso de 
graduação BA em Administração. 

Virtual, via Google 
Meet. 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) – 
Moodle e plano de ensino 
das UC’s. 

Todos os 
coordenadores 

Agenda via Google Meet 

Acompanhar as demandas dos 
acadêmicos dos cursos de 
graduação 

Verificar as demandas dos acadêmicos, 
sistematicamente, bem como os devidos 
encaminhamentos, resolutivas e devolutivas 
com retornos via email, whatsapp e ligações 
telefônicas pontuais, quando necessário. 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) – 
Moodle, Redes Sociais 
(Facebook e 
Instagran), Email da 
CCG, whatsapp, 
ligações telefônicas e 
encaminhamentos 
advindos do Colegiado 
do Curso, da Central 
de Relacionamento e 
Setor de Registro 
Acadêmico da IES. 

13 até 30 de abril. 
Esta data poderá ser 
prorrogada 

Todos os 
coordenadores e 
Central de 
Relacionamento 

Verificação das demandas 
dos acadêmicos, 
sistematicamente, bem 
como os devidos 
encaminhamentos, 
resolutivas e devolutivas 
com retornos via email, 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) – 
Moodle, whatsapp e 
ligações telefônicas 
pontuais, quando 
necessário. 

ACOLHIMENTO 
O que será feito Por que será feito Onde será feito? Quando será feito Por quem será 

feito 
Como será feito 

Escuta Neutra  A Central de Relacionamento fazer contato 
com alguns acadêmicos, identificados pelas 
coordenações de curso e que possam estar 
com dificuldades de relacionamento. Para 
aqueles que possam estar manifestando 
opiniões ou questionamentos que não sejam 
relativas as Unidades Curriculares. 
A abordagem será realizada com o intuito de 
ouvir o acadêmico em todos os aspectos 
relativos as medidas tomadas pela FAMUR 
para se adaptar a esta realidade que 
surpreendeu o mundo.  
 

relacionamento@famur
.com.br 
 

22/04 até 24/04 Central de 
Relacionamento  

Ligação Telefônica ou 
Chamada de vídeo no 
Watsapp 

NAD (Escuta psicológica 
qualificada) 

 Online de acordo com 
a demanda os 
atendimentos são 
agendados até 3 por 
acadêmico no 
semestre) 

1 atendimento por semana 
para cada acadêmico 

NAD Chamada de vídeo no 
Watsapp ou 
videoconferência no Meet 

NAD - Projeto de Extensão 
Bate papo com a Psicóloga: 
uma escuta qualificada 
 

Objetivos: Proporcionar um número maior de 
atendimentos de escuta qualificada para os 
acadêmicos da FAMUR, bem como para os 
Egressos por meio de psicólogas voluntárias 
(pesquisadoras integrantes do projeto de 
ensino e extensão) 

Online 1 atendimento por semana 
com o número máximo de 
atendimentos de 3 por aluno 
ou egresso. 

Docentes com 
formação em 
Psicologia  

Chamada de vídeo no 
Watsapp ou 
videoconferência no Meet 
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NAD - Projeto de Extensão - 
Gestão do tempo: durante o 
isolamento social 
 

Realizar o acolhimento e instrumentalizar os 
acadêmicos em relação a questões de 
organização de estudos, bem como do 
tempo neste período de pandemia 

Online 1 atendimento 
por semana em grupo para 
os acadêmicos da FAMUR, 
egressos e comunidade 
externa. 
 
Cada Live será realizada por 
2 acadêmicos do curso de 
Psicologia 
 

Acadêmicos do curso 
de Psicologia da 
FAMUR 
 
 

Videoconferência no Meet 

ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA INSTITUCIONAL 
A proposta desenvolvida para adequação da atividade de ensino – APS Institucional- está descrita no documento ANEXO - 01 

 

 


