
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

SER DE HUMANAS NA PANDEMIA 

PLANO DE FORMAÇÃO DOCENTE ESPECÍFICA - CH 

Conforme o planejamento aprovado pelo Conselho do CH, a Direção do Centro de 

Humanidades abre novas inscrições para um segundo ciclo de formações docentes 

complementares e específicas para os professores de nossa unidade acadêmica, conforme 

solicitações feitas pelas chefias de departamentos e enviadas à direção. Abaixo constam as 

ações. 

A Direção do Centro de Humanidades agradece de público às professoras e professor que 

se dispuseram a ajudar mais uma vez nesse momento, voluntariamente, na proposição e 

ministrando as formações. 

Para se inscrever, clique no link abaixo e preencha as informações solicitadas: 

https://forms.gle/8zbfXNmu6gekDqaRA 

INSCRIÇÕES ATÉ SÁBADO DIA 25/07, às 14h 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS FORMAÇÕES 

FORMAÇÃO 01 
WebOficina Revisitando as ferramentas do SIGAA e SOLAR 

EMENTA: A Weboficina objetiva (1) esclarecer dúvidas quanto às ferramentas 
disponíveis no SIGAA e sugestões de atividades envolvendo recursos online; (2) 
exemplificar a edição de conteúdos (fórum, portfólio, webconferência, etc) no SOLAR para 
a efetiva integração das plataformas institucionais. 
MINISTRANTE: Profa. Dra. Sara de Paula Lima (DLE-CH) 
DATA DE REALIZAÇÃO: 27 de julho 
HORÁRIO:  14h 
DURAÇÃO: 120 minutos cada Webconferência + 30 minutos para dúvidas dos colegas 
MEIO PELO QUAL VAI SE MINISTRAR: Oficina ministrada por canal no YouTube 
Os inscritos receberão o link por e-mail 
CARGA HORÁRIA: 4h 
 

FORMAÇÃO 02 
Avaliação da Aprendizagem na Pandemia 

EMENTA: Planejamento e avaliação. O que é avaliação.  Instrumentos de avaliação na 
Pandemia. 
DATA(S) DE REALIZAÇÃO: 30 de agosto 
HORÁRIO(S) DE REALIZAÇÃO: 14h 
MEIO PELO QUAL VAI SE MINISTRAR: Google Meet 
MINISTRANTE: Profa. Dra. Bernadete de Souza Porto (FACED) 
CARGA HORÁRIA: 4h 

https://forms.gle/8zbfXNmu6gekDqaRA


 

  

 

 

 

FORMAÇÃO 03 
Weboficina: O uso de ferramentas on-line para criação, edição e disponibilização de 

aulas remotas 
EMENTA: A weboficina tem por objetivo apresentar o passo-a-passo do processo de 
gravação, edição e disponibilização de videoaulas em nuvem para o ensino remoto 
emergencial em diferentes plataformas de ensino. 
DATA(S) DE REALIZAÇÃO: 31/07 
HORÁRIO(S) DE REALIZAÇÃO: 10h às 12h00 
MEIO PELO QUAL VAI SE MINISTRAR: Youtube 
MINISTRANTE: Profa. Dra. Carolina Morais Ribeiro da Silva (CCB- CGCCE-CH) 
CARGA HORÁRIA: 2h 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
Nesta oficina você aprenderá como criar uma videoaula e como transmitir sua aula ao 
vivo utilizando ferramentas de streaming, ou seja, não ocupará espaço no seu computador 
com arquivos de vídeo, que costumam pesar e piorar o rendimento da sua máquina. 
A oficina será "mão-na-massa", e é ideal que você esteja com os programas prontos para 
criar a sua videoaula na sexta-feira! 
 
Neste link, você tem as informações que vão te ajudar a se preparar: 
https://drive.google.com/drive/folders/1TBqyndXcb1YFELlwEhmJwJdgyQ39gJ4e?usp=s
haring 
 
Nosso encontro acontecerá pelo Youtube. Você poderá acessar a transmissão 
clicando aqui. 
 
Qualquer dúvida, podem enviar um e-mail. Caso tenham dificuldade com os passos, falem 
que farei o possível para ajudá-lo(a)(e)s! 
Se tiverem algum material (uma apresentação de slides, por exemplo) preparada, deixe-a 
em lugar de fácil acesso (como na área de trabalho). 
 

FORMAÇÃO 04 
Introdução ao Ambiente Virtual de Aprendizagem SOLAR 2.0 

EMENTA: Introdução às características da EAD; Ambiente Virtual de Aprendizagem; 
Plataforma SOLAR 2.0 (Ferramentas de conteúdo, ferramentas de interação síncronas e 
assíncronas, ferramentas de apoio ao docente virtual, cadastro e edição de atividades); 
Processo de integração SIGAA/SOLAR. 
DATA(S) DE REALIZAÇÃO: 29/07/2020 
HORÁRIO(S) DE REALIZAÇÃO: 9h até 12h 
MEIO PELO QUAL VAI SE MINISTRAR: Plataforma Solar 
(http://www.solar.virtual.ufc.br/) 
MINISTRANTE: Prof. Dr. João Ciro Saraiva de Oliveira Neto (Instituto UFC Virtual) 
CARGA HORÁRIA: 3 horas 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TBqyndXcb1YFELlwEhmJwJdgyQ39gJ4e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TBqyndXcb1YFELlwEhmJwJdgyQ39gJ4e?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=H0QEJfjYrH0
http://www.solar.virtual.ufc.br/

