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junho 2020



• Sistema de gerenciamento de aprendizagem (Moodle)

• Gerenciamento de conteúdos, interação com alunos, 

mecanismos de avaliação

• Integração com sistemas acadêmicos e diário eletrônico

• Infraestrutura de processamento atualizada

• Armazenamento e distribuição de vídeo: serviços externos 

Exemplos: Video@RNP, YouTube etc.

FERRAMENTAS DE APOIO AO ENSINO REMOTO



• Utilização do Microsoft Teams (Office 365)

• Guia: https://www.ufmg.br/dti/office-365-educacao

• Recurso de gravação de aulas síncronas

• Sem acordo de exclusividade e sem custo para a UFMG

• Outros aplicativos (Zoom, WebEx, GoToMeeting, Skype etc.): sem restrições 

institucionais quanto ao uso individual

• Orientação no uso das ferramentas => GIZ e CAED – Espaço UFMG Virtual

• Salas da RNP podem também ser utilizadas (limitado a 40 salas simultâneas)

• G Suite for Education será também uma opção a médio prazo (negociação 

com a Google em andamento)

• Soluções de software livre exigem readequação da infraestrutura de TI de 

custo muito elevado para implantação e treinamento

UTILIZAÇÃO DE SALAS VIRTUAIS



• Portal “Integração Docente” e “Espaço 

UFMGVirtual” - Informações sobre uso dos 

recursos tecnológicos digitais em suas 

atividades, por meio de fóruns, webinars, 

oficinas, minicursos, apoio pedagógico e 

tecnológico 

(https://www.ufmg.br/integracaodocente).

SUPORTE ÀS FERRAMENTAS PARA ENSINO REMOTO



• Manutenção de todas modalidades de auxílio assistência

• Manutenção de todas as bolsas acadêmicas 

• Concessão de Auxílio Emergencial em março/2020

• Concessão de Auxílio Complementar da Alimentação desde 

abril/2020

• Execução do Projeto de Acolhimento à Distância

• Ações de saúde mental nas MUs

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL



• Programa institucional de apoio a docentes recém-contratados (anual)

• Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2020 voltados para cursos de 

capacitação a distância (em desenvolvimento)

• Auxílio inclusão digital para estudantes com deficiência (concluído 10/2019)

• Chamada para aquisição de equipamentos (implementação 06/2020)

• Chamada para aquisição de pacote de dados por meio de concessão de chip ou

auxílio financeiro (implementação 06/2020)

• Negociação com SESu/MEC e MCTI para programa de internet patrocinada para 

estudantes

• Campanha de apadrinhamento a estudantes (Fump) (implementação 06/2020)

• Aquisição de e-books pelo Sistema de Bibliotecas (implementação 06/2020)

POLÍTICAS DE APOIO e INCLUSÃO



• Reestruturação da Internet das MUs (em execução, já iniciado)

• Projeto de cobertura baseado nas plantas dos prédios

• Projeto e implantação de cabeamento estruturado

• 249 pontos de acesso

• 6 switches de distribuição, 3 de alta capacidade

• Execução da Fump e acompanhamento da DTI

POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL



• Acompanhamento a Indígenas e Quilombolas

• Levantamento sobre as condições de acesso a internet nas 

comunidades (apoio da DTI)

• Levantamento sobre necessidade de EPIs e de materiais de 

higienização e limpeza

• Preparação de cursos sobre cuidados médicos

• Reestruturação das chamadas subsequentes do Registro 

Acadêmico (informatização de procedimentos)

COMISSÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS E INCLUSÃO
(em andamento)



• Ampliação da Comunicação em Libras na UFMG => articulação 

com o Cedecom e com a Assessoria de Comunicação da Fump

• Apostilamento no TC com a Fump para ampliar o número de 

intérpretes de Libras em atuação no NAI

• Melhoria de acessibilidade na infraestrutura de TI (Moodle; 

videoconferências etc.) => articulação com a DTI

• Ações ampliadas de acessibilidade e inclusão (a partir dos 

resultados da Consulta a Estudantes)

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
(em andamento)



• Projeto de Acolhimento a Distância (em parceria com a 

Rede de Saúde Mental)

• Programa Universidade Acolhedora (estruturação dos 

projetos de saúde mental)

• Página da Saúde Mental

• Diretrizes para estruturação de Núcleos de Acolhimento e 

Escuta

• Ações ampliadas de acolhimento da Saúde Mental (a partir 

dos resultados da Consulta a Estudantes)

COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE MENTAL
(em andamento)


