
10/08

14h30 Live: O papel dos docentes no ERE – Possibilidades e Desa�os – relato de 
experiências e re�exões. Com a Profa. Dra. Maria Adélia da Costa

Reunião do diretor de campus e da comissão local direcionada com os servidores 
Objetivos:
• retomada do vínculo;
• esclarecimentos gerais sobre as especificidades do ERE;
• planejamento básico das atividades;
• apresentação dos setores e profissionais para suporte pedagógico e tecnológico;
• esclarecimentos de dúvidas gerais;
 
Reunião com os pais de alunos da EPTNM 
Objetivos:
• retomada do vínculo;
• esclarecimentos gerais sobre as especificidades do ERE;
• apresentação do planejamento geral do ERE;
• papel da família;
• informação sobre os setores de acompanhamento discente;
• canal de atendimento;

ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL (AÇÃO GERAL)
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10 a 14 de agosto de 2020

PROGRAMAÇÃO

Público-alvo: docentes

11/08 PROGRAMAÇÃO LOCAL COM DIRETORES 
DE CAMPUS E COMISSÃO PARA O ERE*

* (Ações locais podem ser alteradas a critério de cada campus)



Público-alvo: discentes

12/08

10h

14h30

19h

Painel Digital para TAE’s, Docentes e Estagiários: “Saúde mental e ERE: ensinar e 
aprender em tempos de incerteza”.
Mesa com profissionais da área para diálogo sobre as questões específicas dos 
Servidores do CEFET-MG.

Saúde mental em tempos de pandemia: um bate-papo com alunos da EPTNM
Mesa com convidados externos e profissionais do CEFET-MG.

Saúde mental em tempos de pandemia: um bate-papo com alunos da Graduação e 
Pós-graduação.
Mesa com convidados externos, profissionais e alunos do CEFET-MG 

Objetivos:
Debater questões acerca da ansiedade, sono, saber pedir ajuda, administração do 
estresse, relações interpessoais/virtuais, estabelecimento de metas reais – empatia e 
contexto da pandemia.

Ação adicional: Vídeos curtos (3 minutos) sobre estratégias de controle de estresse e 
ansiedade a serem disponibilizados durante a semana, a partir da quarta.

Coordenadores de cursos da EPTNM e de Graduação com suas turmas/cursos

Objetivos:
• retomada do vínculo – acolhida afetiva;
• apresentação dos professores e disciplinas que estão sendo ofertadas, 

contextualizando as escolhas destas disciplinas (diretrizes da instituição para a 
oferta das disciplinas no modo ERE);

• lançamento e orientação dos tutoriais assíncronos para acesso às plataformas – 
em parceria com o GT de capacitação;

• outras demandas que surgirem de acordo com as especificidades dos cursos.

SAÚDE MENTAL E ENSINO REMOTO: ENSINAR E 
APRENDER EM TEMPOS DE INCERTEZAS (AÇÃO GERAL)

Essa ação acontecerá em 3 momentos diferentes, para diferentes públicos:

13/08 AULA INAUGURAL – programação local de cada 
campus* (AÇÃO LOCAL)

* (Ações locais podem ser alteradas a critério de cada campus)



14/08

14h30 Live: Ação formativa (foco na avaliação), em parceria com o GT de 
Capacitação – Ação geral
Público-alvo: docentes

Objetivos:
• Apresentar os aspectos práticos do impacto do ensino remoto na 

condução do seu curso;
• Descrever as políticas de inclusão digital realizadas (diagnósticos, 

análise e implementação dos programas);
• Descrever como serão feitos os suportes pedagógico e psicológico;
• Apresentar quais os canais de comunicação e a quem recorrer em 

caso de problemas;
• Incluir demandas dos representantes discentes nas comissões para 

detectar interesses adicionais;
• Orientar os discentes quanto à administração do tempo, 

organização dos estudos.

OFICINAS PARA
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Para docentes:

Diretores de Campi, Coordenadores de Curso e Coordenações de 
Desenvolvimento Estudantil - Ação local
Público-alvo: discentes

Para alunos*:

* (Ações locais podem ser alteradas a critério de cada campus)


