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Considerando a necessidade de dar continuidade à implementação de ações saneadoras, 

objetivando minimize o máximo passível 

 as baixas taxas de formações, valendo-nos de medidas/ações que objetivem a melhoria do 

processo de aprendência e permanência do estudante EaD no curso escolhido, o Núcleo de 

Educação a Distância da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/NEaDUNI/Unioeste 

passa a apontar e descrever ações já desenvolvidas e algumas por desenvolver no que 

concerne ao tema:  

AÇOES PROPOSTAS JUSTIFICATIVAS 

Informamos e incentivamos os 

acadêmicos à participação em editais de 

mobilidade acadêmica. Assim, as 

Componentes Curriculares (CC) em que 

não tiveram aproveitamento suficiente 

para aprovação em nosso curso, poderão 

ser cruzadas em outros instituições que as 

oferecem com a mesma equivalências. 

Aproveitamos o edital da 

ABRUEM/Mobilidade Acadêmica a 

Unioeste, também recebe estudantes de 

outras IES. É uma ação ainda tímida dadas as 

questões da pandemia e do desacerto de 

muitos calendários das universidades 

Abertura de uma seleção interna para 

estudantes do mestrado e doutorado que 

desejem realizar seu estágio docência na 

qualidade de professores-colaboradores, 

sem recebimento de bolsa, para ministrar 

aulas síncronas de revisão e 

aprofundamento a estudantes EaD que 

apresentaram dificuldades e  elevado 

índice de reprovação em componentes  

curriculares de maior densidade e 

complexidade. 

Ação desencadeada a partir do mês de 

junho/2021, após levantamento e consulta 

aos estudantes que manifestaram 

dificuldades em determinadas CC, ou que, 

por conta da pandemia, não conseguiram 

realizar todas as atividades a contento. 

Realização de Repercurso Antecipado 

aos acadêmicos e a acadêmicas com 

Componentes Curriculares em atraso e 

que desejam empenhar-se para finalizar o 

curso no período regular de integralização 

e obter sua certificação no tempo menos 

que suas possibilidades permitires o 

cumprimento da carga horária e dos 

módulos. 

Abertura de CC já apresentadas em forma de 

reoferta proporcionando assim a acadêmicos 

e a acadêmicas a oportunidade de concluírem 

seu curso no período regular de 

integralização, com antecipação. Esta ação já 

foi desencadeada no ano de 2019, e por meio 

dela recuperamos mais de 60% de estudantes 

que deveriam esperar mais um ano para se 

formarem. 



Potencialização do acompanhamento dos 

estudantes no acesso ao Ambiente 

Virtual de Aprendência (AVA), para 

orientar mais de perto e com maior 

frequência a realização das atividades. Tal 

acompanhamento pode ser feito por 

estudantes dos cursos de mestrado e 

doutorado que desejem vivenciar esta 

experiência, com a modalidade EaD. 

O acompanhamento de tais acessos e sua 

consequente orientação dar-se-á por meio do 

AVA e de encontros síncronos em salas da 

RNP e pelo contato entre tutores, professores 

da CC e mestrandos ou doutorandos 

voluntários. Tal atividade está prevista no 

momento inicial para o mês de junho. 

Entretanto, uma vez efetivado, o projeto 

denominado “De mãos dadas”, será um 

contínuo que ocorrerá a cada final dos 

módulos. 

Continuidade do projeto “Oh! de Casa” 

que consiste em cursos de curta duração 

ministrados por professores das CC que os 

estudantes apresentam maior dificuldade 

de compreensão e desempenho. Esse 

projeto teve início em 2017, estendeu-se 

até novembro de 2019, mas a pandemia 

fez com que ficasse em suspenso. Neste 

momento o projeto está em stand-by, mas 

como obteve sucesso, aguardamos o final 

do período pandêmico para retomá-lo. 

Rogamos que os responsáveis pelo 

financiamento se sensibilizem e destinem 

recursos para esse tipo de ações que 

surtem muitos resultados positivos na 

formação dos acadêmicos e das 

acadêmicas. 

Este e outros projetos diminuem a evasão 

porque os acadêmicos e as acadêmicas se 

sentem amparados em relação a suas 

dificuldades de aprendizagem. Também 

movimentam os polos e fazem com que a 

municipalidade se mantenha mais 

próxima das ações, pois temos constatado 

a participação de prefeitos e secretários, 

bem como de membros da comunidade, 

dando visibilidade aos polos e às ações 

neles desencadeadas, às IES, à UAB, e aos 

investimentos que o poder público faz. 

Falta, porém, um investimento mais 

vigoroso do governo neste projeto, por 

meio do qual os resultados poderiam ser 

ainda mais satisfatórios. 

Este projeto nasceu quando de visitas aos 

polos, para um contato inicial e 

acompanhamento das ações. Como a 

UNIOESTE oferta os cursos de Letras- 

Língua Portuguesa e Literatura- e Língua 

Brasileira de Sinais - Licenciatura e Letras-

Língua Portuguesa Literatura Surda e Língua 

Brasileira de Sinais- Interpretação e 

Tradução - Bacharelado, é consenso entre 

estudiosos dessa área, sendo por nós 

constatado in loco, no dia a dia dos cursos, 

que o aprendizado da Libras constitui-se uma 

das principais dificuldades para os 

acadêmicos e acadêmicas oro auditivos, 

enquanto para os surdos, cuja comunicação é 

viso-espacial, aprender a Língua Portuguesa 

em seu registro escrito também apresenta 

grande dificuldade. Esse projeto surtiu 

efeitos significativos. No entanto, houve 

dificuldades com o financiamento das 

viagens, pagamento de profissionais da 

Libras, e com a escassez de profissionais 

disponíveis, o que mais uma vez reforça a 

importância de estarmos ofertando cursos de 

graduação nessa área, colocando em breve à 

disposição da sociedade um número maior de 

pessoas qualificadas, para atender a essa 

demanda. Já para outras CC, na ausência de 

recurso financeiro para esse fim, os 

professores se solidarizaram com a ação do 

NEaDUNI, prontificando-se e, assumindo os 

cursos sem custo, apenas os das viagens. Por 

questão de respeito aos profissionais, 

entendemos como justo o pagamento de pró-

labore, e ensejamos dispor de recursos 

financeiros para fazê-lo. Este projeto 

possibilitou às comunidades do entorno dos 

polos participar intensamente. Tivemos 

como participantes médicos, dentistas, 

professores das escolas municipais e 

estaduais, profissionais do comércio e de 

outras atividades, que estavam em busca dos 

conhecimentos que eram ofertados por meio 

das ações do projeto “Oh! de Casa”, que 

certamente fez com que 



NEaDUNI/UNIOESTE e UAB estivessem 

efetivamente em interação com a sociedade. 

Avaliamos que se trata de um projeto que 

merece atenção e continuidade, dados os 

benefícios potencializados nos contextos 

onde se realiza, a exemplo do que foi 

mencionado logo acima. 

Por meio do que denominamos de Cursos 

de Aprimoramento realizamos, a 

formação continuada dos professores 

formadores, professores-autores e tutores, 

de modo a desenvolver melhor a interação 

com os acadêmicos, por meio dos 

dispositivos que o AVA e outros aparatos 

tecnológicos oferecem: fóruns, webquest, 

vídeo-aula, podcasts, links 

disponibilizados para web conferência e 

constantes reuniões e mensagens que 

aproximem todos os atores envolvidos no 

processo de Aprendência. 

 

A interação de boa qualidade entre esses 

profissionais e os acadêmicos e as 

acadêmicas é fundamental para favorecer o 

processo de aprendência por meio dos 

dispositivos elencados. A oferta frequente 

dessa ação visa minimizar ao máximo 

situações em que o desempenho acadêmico 

possa ser obstaculizado por falhas nas 

interações interpessoais. Esta atividade 

também fez com que nossa IES percebesse 

mais de perto a importância de buscar 

recursos para ampliar e modernizar o seu 

Núcleo de Tecnologia e Informação NTI, 

para a ofertar condições tecnológicas que 

viabilizem um ensino a distância de melhor 

qualidade.  

O projeto “Voltando pra casa” objetiva 

oportunizar o retorno de acadêmicos e 

acadêmicas que, por um motivo ou outro, 

abandonaram o curso, a fim de concluí-lo 

em seu período regular de integralização. 

A integralização para a IES no curso dá-

se de acordo com normas e prazos 

estabelecidos pelo regimento da 

UNIOESTE. 

 

Esta ação, neste tempo de pandemia, surgiu 

da constatação de que muitos acadêmicos e 

acadêmicas manifestaram terem sido 

atingidos pela pandemia de diversas formas, 

seja porque adoeceram por contraírem o 

COVID-19, ou por terem de atender 

familiares por ele acometidos, ou ainda 

porque faleceram pessoas da família. Como 

consequência, não conseguiram dar 

continuidade em suas atividades acadêmicas, 

fazendo com que se distanciassem e até 

abandonassem o curso. Sensível às 

condições adversas que enfrentaram, o 

NEaDUNI, junto aos órgãos competentes da  

IES, empenhou-se nessa ação que resultou 

em uma recuperação de mais de 40% dos 

estudantes que haviam abandonado o curso, 

resultado por nós considerado como 

altamente satisfatório. 

Projeto “Alô, alô! Ação!” consiste na 

apresentação de atividades de aulas que 

trabalhem a teoria e a prática, levando os 

acadêmicos e as acadêmicas a perceberem 

o seu entorno e a engajar-se de modo mais 

ativo em sua comunidade, por meio da 

elaboração e da execução de situações de 

aprendência (SIA). As SIA devem sempre 

levar acadêmicos e acadêmicas ao 

conhecimento novo, a sua 

desterritorialização na comunidade, com 

posterior reterritorialização ao curso.  

Com a presença da pandemia e o temor de 

promover aglomerações, as atividades de 

estudo ganharam maior potência entre a 

teoria e a prática, levando o estudante a agir 

mais de modo online em sua comunidade por 

meio de lives e podcasts, em que dialoguem 

com professores e estudantes e com a 

comunidade em geral sobre temas 

socialmente relevantes. Esse projeto 

encontra-se em fase de implantação e tímido 

desenvolvimento, uma vez que os 

professores e os tutores fizeram o curso de 

aprimoramento com foco em SAI foi 

finalizado em abril do corrente ano. 



Acreditamos ser uma ação importante e 

necessária, à medida que pretende 

possibilitar que o conhecimento estudado no 

curso seja compartilhado, e que nesse 

compartilhamento seja ressignificado, no 

diálogo valoroso com os saberes da 

comunidade, dando-lhe concretude na 

desterritorialização e na sua posterior 

reteritorialização. Defendemos que o 

conhecimento científico mantido no interior 

da universidade tem pouca utilidade. Mas 

quando a teoria e a prática dialogam e se 

interpenetram, ambas tornam-se mais 

fortalecidas e concretamente significadas. 

Projeto “Polo Amigo”. Nessa ação, 

concebemos como "polo amigo" todo 

polo de Apoio Presencial ativo e 

credenciado pelo sistema 

UAB/DED/CAPES/MEC, para fins de 

realização de atividades presenciais 

quando o estudante estiver 

impossibilitado pela distância, saúde, 

trabalho, ou mudança de endereço por 

trabalho ou acompanhamento de cônjuge, 

ou qualquer outro obstáculo que o impeça 

de comparecer ao seu polo de origem para 

realização das atividades acadêmicas 

presenciais. Dispondo das condições 

necessárias, o Polo Amigo então o acolhe, 

favorecendo sua permanência no curso.  

A solicitação por parte do acadêmico deve 

ser realizada com antecedência, conforme 

prazos estabelecidos pela instituição de 

ensino na qual realiza o curso. A 

solicitação poderá ser para uma atividade 

presencial específica ou para um conjunto 

de atividades presenciais. Caso o 

acadêmico possua algum tipo de 

necessidade especial, a mesma deve 

constar na solicitação. 

A solicitação é feita por meio de 

requerimento para realizar atividade 

presencial no Polo Amigo selecionado, 

endereçado à coordenação do curso ao 

qual está vinculado, que consulta a 

coordenação do Polo Amigo sobre a 

possibilidade de atendimento da referida 

demanda. Havendo possibilidade, a 

solicitação é deferida. 

Essa ação prevê que é dever do acadêmico 

encontrar condições em outros Polos de 

Apoio Presencial vinculados ao Sistema 

Universidade Aberta do Brasil para 

Essa ação se justifica pela necessidade de 

possibilitar a acadêmicos e acadêmicas 

realizarem atividades presenciais nas 

seguintes situações: impossibilidade pela 

distância, saúde, trabalho, ou mudança de 

endereço por trabalho ou acompanhamento 

de cônjuge, ou qualquer outro obstáculo que 

os impeça de comparecer ao seu polo de 

origem para realização das atividades 

acadêmicas presenciais. Como a capilaridade 

do sistema UAB/DED/CAPES/MEC é 

bastante expressiva, com alocação de polos 

em várias cidades do país, por meio do Polo 

Amigo o acadêmico poderá verificar a 

existência de um polo mais próximo que 

favoreça a realização dessas atividades, de 

modo que não haja abandono e nem atrasos 

no andamento de seus estudos. A 

solidariedade entre os polos é medida 

importante no combate à evasão e ao 

abandono da formação acadêmica. Assim, o 

projeto polo amigo não só acolhe acadêmicos 

distantes de seu polo de origem, 

possibilitando-lhes participar de avaliações e 

atividades presenciais, pois faculta um 

equilíbrio de vagas e frequência aos Polos, 

fortalece as relações entre os Polos, não 

impede que um trabalho ou avaliação seja 

feito com qualidade e responsabilidade, pelo 

fato de que nossas avaliações online, feitas 

por processo randômico, com senha passada 

nos dias de avaliação à coordenação do Polo 

amigo, e que é alterada cada nova 

componente que está sendo avaliada. Além 

disso, com essa ação é possível também 

vivenciar o verdadeiro sentido da formação 

de uma ecologia cognitiva e de uma 

inteligência coletiva, pois essa troca traz 

aprendizados e know-how a todos. Com isso, 

não só os acadêmicos são beneficiados pela 

atuação do polo amigo, mas todas as 

dimensões que estruturam uma EaD 



participar de atividades presenciais 

vinculadas ao curso ao qual está 

matriculado quando o mesmo se encontrar 

impossibilitado de comparecer ao Polo 

UAB de origem pelas razões acima 

citadas. 

A fim de dar suporte, a realização da 

atividade presencial deverá ser 

acompanhada pelo tutor do curso ao qual 

o acadêmico está vinculado. O tutor 

estabelecerá comunicação antecipada 

com o acadêmico para que o mesmo esteja 

ciente das instruções a serem realizadas 

durante a atividade presencial e 

estabelecerá um canal de comunicação 

para ser utilizado entre ambos no dia da 

atividade. 

No dia da realização da atividade 

presencial, o estudante deverá comparecer 

com aproximadamente 30 minutos de 

antecedência no Polo Amigo 

identificando-se por meio de documento 

oficial (RG), portando login e senha 

pessoal de acesso à plataforma de 

atividades acadêmicas ou qualquer outro 

conjunto de dados necessários para 

realização da atividade presencial, além 

de estar ciente das orientações a serem 

executadas.  

A coordenação de curso deverá enviar 

para a coordenação do Polo Amigo 

solicitado pelo estudante, a lista de 

presença, informações, contato do tutor 

do curso que estará no suporte no dia da 

atividade, senhas, enfim todos os 

procedimentos a serem adotados na 

realização da atividade ou avaliação 

presencial. 

Os documentos relativos a atividade 

presencial (lista de presença 

assinada/cópia do RG do estudante), serão 

digitalizados e encaminhados pelo Polo 

de Apoio Presencial para a coordenação 

do curso solicitante, conforme critérios 

definidos pela mesma, as cópias serão 

arquivadas no Polo Amigo, no qual foi 

aplicado e a cada término de ano letivo, 

serão encaminhadas para a IES de origem. 

O tutor estabelecerá comunicação 

antecipada com a coordenação do Polo de 

Apoio Presencial de origem para tratar da 

responsável, solidária e comprometida 

socialmente.  

 



aplicação da atividade presencial e 

estabelecerá um canal de comunicação 

para ser utilizado entre ambos no dia da 

atividade. 

A coordenação do Polo Amigo 

providenciará aplicador para a atividade 

presencial ao estudante, tendo este 

vínculo com o referido Polo (tutor 

presencial/coord Polo). 

Na falta de pessoal ou em demanda 

específica, a coordenação do Polo Amigo 

poderá solicitar ao coordenador do curso 

recurso humano necessário para a referida 

atividade. 

Cabe a cada Núcleo de Educação a 

Distância de cada instituição criar seu 

protocolo de atendimento na situação de 

Provas/atividades realizadas por seus 

estudantes em Polo Amigo 

Acompanhamento e análise dos 

resultados da avaliação dos acadêmicos, 

em cada componente curricular ofertada 

ao longo do ano letivo.  

A coordenação, juntamente com as 

secretárias dos cursos, secretaria acadêmica 

e equipe de suporte do AVA realiza 

levantamento sobre o desempenho 

acadêmico, visando detectar fragilidades a 

serem sanadas bem como potencialidades a 

serem reforçadas. O levantamento é expresso 

no formato de gráficos, que possibilitam 

visualizar o percurso dos acadêmicos, e 

levado à discussão em reunião com a equipe 

NEaDUNI marcada com a finalidade de 

discutir e desencadear ações visando 

melhorias.  

Atendimento individual e coletivo aos 

professores de EaD, na preparação dos 

roteiros de aprendência, na escolha e 

elaboração de materiais, na elaboração 

das avaliações, e na realização das 

webconferências. 

 

Essa ação é necessária haja vista as 

especificidades da EaD, como plataformas 

de interação, período de abertura e 

fechamento das CC, interação com os 

acadêmicos mediada por tecnologias de 

comunicação e informação. Antes do início 

das CC e durante sua realização, as 

coordenações geral, adjunta, de cursos, 

coordenação pedagógica, equipe de revisão 

de materiais e equipe de suporte no AVA 

prestam atendimento individual e em 

pequenos grupos, para tornar a atuação do 

professor-formador o mais eficiente e 

produtiva possível. Essa ação tem resultado 

em avanços notáveis nos processos de ensino 

realizados no âmbito dos cursos do 

NEaDUNI. 

Realização de aulas síncronas por meio de  

web conferências  em cada componente 

curricular com no mínimo de 8 horas de 

participação dos professores, tutores e 

Além dos chats, a realização de aulas 

síncronas por meio das web conferências tem 

possibilitado contato direto em tempo real, 

entre professores-formadores, alunos e 



estudantes. tutores. Visando evitar conflito de horários, 

o cronograma das webconferências é 

realizado em diálogo com os professores-

formadores, respeitando-se suas outras 

atividades profissionais, sem prejuízos para 

os cursos. O cronograma é disponibilizado 

no AVA, contendo nome da CC, data e 

horário e link para acesso direto às salas de 

web conferências, e amplamente divulgado a 

tutores e acadêmicos, de modo que possam 

se organizar e delas participar. Também é 

disponibilizado o link de acesso às web 

conferências gravadas, para aqueles que não 

puderem participar do momento síncrono, e 

mesmo para aqueles que desejarem revê-las 

com o objetivo de sanar dúvidas sobre algum 

aspecto abordado pelo professor-formador. 

A oferta de web conferências tem conferido 

aos cursos do NEaDUNI maior aproximação 

entre acadêmicos e professores-formadores, 

e maior  dinamicidade no processo de 

aprendência, atestada pelo aumento 

expressivo de acadêmicos a cada web 

conferência, e também pela melhoria da 

qualidade das atividades por eles realizadas.  

Padronização de orientações aos 

acadêmicos referentes às rotinas dos 

cursos, tais como a disponibilização de 

formulários, mapas referências de estágio 

e TCC e  tutoriais instrucionais (escritos e 

em vídeo, com tradução em Libras). 

Com o andamento das atividades dos cursos 

constatamos a necessidade de padronizar 

orientações a acadêmicos, de modo a 

explicitar e orientar sobre as rotinas do curso, 

evitando-se com isso falta de clareza ou 

perda de tempo com retrabalho. 

Orientações padronizadas aos 

professores-formadores contendo 

informações comuns: de Plano de Ensino, 

de Cabeçalho de Avaliação, de Roteiro do 

AVA, Layout de Slides, de logotipos, 

dentre outros. 

 

Quando iniciam a atuação nos cursos do 

NEaDUNI, os professores-formadores já 

vem com experiências vivenciadas em outros 

contextos de atuação profissional. Uma 

forma encontrada de colaborar para que 

consigam se situar na EaD e nos cursos e agir 

com mais eficiência foi por meio da 

padronização de orientações sobre aspectos 

didático-pedagógicos, tais como   Plano de 

Ensino, de Cabeçalho de Avaliação, de 

Roteiro do AVA, Layout de Slides, de 

logotipos. O efeito tem sido bastante 

positivo, segundo manifestações dos 

próprios professores-formadores.  

Orientações aos professores-formadores 

referentes à preparação e gravação de 

videoaulas, por meio de elaboração de 

material gráfico e de tutoriais, com 

constante atendimento individual pela 

equipe de Gravação Legendagem e 

tradução em Libras. 

Nem sempre a prática de preparação e 

gravação de videoaulas tem estado presente 

nas rotinas de professores. No entanto, na 

EaD a produção desse tipo de material é uma 

necessidade intrínseca. Para viabilizar 

gravações de melhor qualidade, 

especialmente nesse período pandêmico em 

que a ida ao estúdio não é recomendada, haja 

vista a orientação de isolamento físico 

advinda das autoridades sanitárias, a equipe 

de gravação, legendagem e tradução em 



 

 

 

 

Libras elaborou material gráfico e vídeo 

tutorias, e tem estado em constante 

atendimento individual, para favorecer que o 

material seja produzido pelo próprio 

professor-formador, em local por ele 

determinado. 

 

Ação constante de identificação e contato 

com alunos ausentes, através do AVA, por 

e- mail, telefone, realizada pelas 

secretárias dos cursos e pelas tutoras.  

Essa ação se justifica dado o interesse que 

temos de motivar alunos ausentes a 

retornarem a suas atividades acadêmicas e a 

continuarem nos cursos, principalmente as 

secretárias dos cursos e as tutoras 

estabelecem contato constante através do 

AVA e de outras mídias, como e-mail, 

telefone e sistema web academus.  

Ações de incentivo à participação dos 

acadêmicos em projetos de extensão e de 

iniciação científica, em eventos culturais 

e científicos. 

 

A justificativa para essas ações é 

proporcionar a nossos acadêmicos uma 

formação integral, baseada no tripé de 

ensino, pesquisa e extensão, e a interagir com 

estudantes e professores de outros cursos de 

graduação e de pós-graduação, ampliando a 

compreensão de si por meio do diálogo com 

o outro. 

Atualizações constante das plataformas 

digitais para aperfeiçoamento das 

interações on-line, no AVA e Sistema 

Academus 

A ação se justifica por tornar mais clara e 

objetiva a comunicação entre a comunidade 

acadêmica e os diversos setores do 

NEaDUNI. 

Incentivo à participação nos fóruns tira-

dúvidas 

Além dos chats durante as web conferências 

e a participação por meio de imagem e voz, 

professores-formadores, tutores e 

coordenadores incentivam constantemente a 

participação nos fóruns no AVA, para 

esclarecerem dúvidas diretamente com os 

professores-formadores e com os tutores. 

Prorrogação de prazo das atividades 

avaliativas, com peso diferenciado de 

quando ocorrem as avaliações 

presenciais. Tais atividades procuram 

fazer interface com o contexto dos 

estudantes. Em função desta ação, 

optamos por avaliação ampla e via 

sistema digital randômico. 

Objetivando favorecer condições para que os 

acadêmicos possam cumprir com as 

atividades avaliativas das componentes 

curriculares, nesse período em que de 

alguma forma ou de outra são afetados pelos 

efeitos da pandemia, prorrogamos os prazos 

para postagem no AVA. Também definimos 

peso diferenciado em comparação a quando 

ocorrem as avaliações presenciais. Nas 

atividades os acadêmicos devem fazer 

interface com o contexto em que residem. A 

avaliação é ampla e ocorre por meio de 

sistema digital randômico.   



 

 

 

 

 

 


