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mensagem
do reitor
É

com prazer que, em
nome da Reitoria,
apresentamos à comunidade acadêmica do UNASP
este Manual do Professor.
Este material foi elaborado com base no
Estatuto e no Regimento Geral do Centro
Universitário Adventista de São Paulo e
tem por objetivos, esclarecer as dúvidas mais
frequentes dos docentes e servir de guia para
suas atividades e eventuais dificuldades.
Esta é uma ação concreta da área acadêmica da
reitoria no sentido de reunir, num só documento,
as informações mais relevantes e pertinentes ao
universo de trabalho do docente do UNASP. De igual
modo, ele se presta ao propósito de tornar evidente
o pensamento institucional em relação ao que é
esperado de cada colaborador docente.
Conquanto, a maioria das atribuições inerentes à
função docente sejam comumente conhecidas,
há determinados aspectos que são próprios,
específicos e característicos de cada Instituição.
Em virtude de sua natureza, sua história, sua
cultura e missão, cada uma tem um “modo
próprio” de ser e o “seu jeito” de fazer as coisas.
Um indicador do caráter da Instituição diz respeito
à transparência com que se apresenta diante de
seus colaboradores.

Uma comunicação clara do pensamento institucional,
quanto aos pré-requisitos admissionais, às expectativas
referentes à prática docente, aos direitos e deveres
recíprocos, às políticas da Instituição em todas as
áreas, é absolutamente relevante para a construção
e preservação de relações sólidas, duradouras e de
qualidade. Decorre dessa prática a prevalência de um
clima de confiança e de motivação para se perseguir e
realizar melhor os propósitos institucionais. É isso que
se tem em mente ao se disponibilizar à comunidade
docente este MANUAL.
Acreditamos que cabe ainda uma palavra final nesta
apresentação. É uma declaração explícita do que
cremos: “A ação docente é, por excelência, o mais
importante instrumento que a instituição dispõe para
o cumprimento de sua Missão.”
O Magistério, independentemente de onde ele é
exercido, é o acontecimento diário onde, e quando,
se realiza o milagre da educação. No UNASP, é
o principal responsável por “Educar no contexto
dos valores bíblicos para um viver pleno e para a
excelência no serviço a Deus e à humanidade”.
Nossa gloriosa Missão!
Que este milagre se realize permanentemente
através de cada docente que abraça essa sublime
causa no UNASP!
Euler Pereira Bahia
Reitor do UNASP
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Histórico
O

apresentação da instituição

Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP - é uma
instituição de ensino superior pluricurricular, privada, confessional e
filantrópica, mantido pelo Instituto Adventista de Ensino (IAE).

O UNASP, para a concretização de sua missão, desenvolve suas
atividades institucionais sob os princípios da moral, da fé cristã e na
busca permanente da excelência do ensino, visando a:

Sua filosofia fundamenta-se na crença de um Deus criador cujo caráter
e propósitos podem ser compreendidos como revelados na Natureza,
na Bíblia e em Jesus Cristo e crê que a educação pode restaurar
nos seres humanos o relacionamento original com seu criador. Por
isso, cultivamos valores cristãos, visando a um ensino de qualidade e
objetivando a excelência.

• Promover a educação integral do homem em seus aspectos social,
físico, mental e espiritual;

O UNASP é constituído pelo campus de São Paulo, de Engenheiro Coelho
e pelo campus Virtual, criado em 2012, com o propósito de abrigar e
oferecer os cursos e programas na modalidade EAD. A Faculdade
Adventista de Hortolândia (FAH-UNASP-HT) é também mantida pelo IAE
e segue os mesmos princípios, orientações e metodologia do UNASP.

• Formar recursos humanos de nível superior e promover a pesquisa e a
difusão da cultura, da ciência, das letras, das artes e da tecnologia;

O UNASP, com os três campi, e a FAH-UNASP-HT fazem parte da
Rede Mundial Adventista de Educação, segunda maior rede privada,
cuja representatividade estende-se por 145 países num total de 7883
unidades de ensino com 1.758.737 mil alunos. Atualmente, o Sistema, no
Brasil, conta com mais de 450 unidades escolares, 10 mil professores e
cerca de 176 mil alunos. Além dessas unidades, a organização mantém
15 colégios em regime de internato, sendo que quatro deles oferecem
da educação básica à graduação.
No UNASP convivem alunos residentes e não-residentes para ambos
os sexos, e o presente Manual se aplica indistintamente a todos os seus
alunos, na modalidade presencial ou a distância.
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• Promover a integração entre os diversos ramos do saber, bem
como a integração entre a ciência e a fé na busca das soluções dos
problemas humanos;

• Estender à comunidade suas atividades sob a forma de cursos,
projetos e serviços;
• Revelar uma compreensão clara dos princípios de boa saúde, através
da prática das normas de higiene, alimentação, recreação, exercício
físico e repouso;
• Contribuir para o fortalecimento da solidariedade;
• Contribuir para o desenvolvimento da cidadania relativo aos
direitos e deveres da pessoa, da Família, do Estado e dos demais
grupos que compõem a sociedade; e
• Desenvolver ações que reflitam a preocupação com a
preservação do meio ambiente.

breve histórico

Em 1962, passou a se chamar Instituto Adventista de
Ensino (IAE). Em 1968 foi autorizado o funcionamento
da Faculdade Adventista de Enfermagem e, em 1973, a
Faculdade Adventista de Educação. Em 1983, houve a
Os primórdios do UNASP remontam à Gaspar Alto,
compra da fazenda onde seria estabelecida a instituição
nas imediações de Brusque, SC, quando o missionário primeiramente denominada de “Novo IAE”, localizada em
alemão, professor John Lipke, em 1899 iniciou um curso Engenheiro Coelho e conhecido atualmente como UNASPde preparo missionário em língua alemã para jovens da EC. A partir de 1985, a instituição passou a ser bicampi.
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entre 1903 e 1909 este
curso funcionou em Taquari, RS, sendo conduzido pelo Entre 1988 e 1989 ocorreu a segunda fase de implantação
de novos cursos. A terceira fase de expansão dos cursos
pastor Lipke e Emílio Schenk.
superiores começou em 1997 estendendo-se até 2007.
No dia 6 de maio de 1915, no Capão Redondo, em Santo
Amaro, o casal John e Augusta Boehm e o pastor Lipke Na década de 90, o Brasil experimentou grandes
estabeleceram, em uma área rural de 145 hectares, o transformações na área educacional, principalmente no
Colégio da União Conferencia Brasileira dos Adventistas ensino superior. O Instituto Adventista de Ensino (IAE), que
do Sétimo Dia para formação de jovens missionários. Em já envolvia os campi de São Paulo e Engenheiro Coelho,
1922 a escola celebrou sua primeira formatura, diplomando encaminhou ao Ministério da Educação um pedido de
reconhecimento de suas faculdades na forma de Centro
nove alunos do curso ministerial e normal.
Universitário. Nasceu então o Unasp, em nove de setembro
Houve um grande empenho no desenvolvimento de 1999. De lá para cá, os avanços foram muitos.
educacional e agroindustrial da escola, destacandoO UNASP foi recredenciado pelo Ministério da Educação
se a partir de 1925, a criação de gado leiteiro holandês,
em 2004 pela Portaria Ministerial 1.655 de 03/06/2004,
importado dos Estados Unidos e em 1932 a produção
DOU 08/06/2004 e através da Portaria Ministerial 665 de
de sucos e alimentos integrais Excelsior, mais tarde
25/05/2011, DOU 26/05/2011.
Superbom. Em 1937, o curso Ginasial foi oficializado e em
1942 foi atribuído o nome Colégio Adventista Brasileiro O UNASP é constituído pelo campus de São Paulo e pelo
(CAB). Entre os anos 1940 e 1960 foram oficializados os campus Engenheiro Coelho, além do campus Virtual, que
foi criado em 2012 pela mantenedora do UNASP, com o
principais cursos de nível médio.
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propósito de abrigar e oferecer os cursos e programas na
modalidade EAD. A Faculdade Adventista de Hortolândia
(FAH-UNASP-HT) é também mantida pelo IAE e segue os
mesmos princípios, orientações e metodologia do UNASP.
O UNASP faz parte da Rede Mundial Adventista de
Educação, que em 2011, reunia 7.883 instituições, nos
cinco continentes, 5.815 Escolas de Ensino Fundamental,
1.908 colégios de Ensino Médio, 48 Escolas Técnicas,
112 Faculdades e Universidades e 89.063 professores e
1.750.651 alunos. São mais de 17,5 milhões de adventistas
no mundo, concentrando o Brasil quase 1,5 milhão da
membresia mundial.
Atualmente, o Sistema Adventista, no Brasil, conta com
mais de 450 unidades escolares, 10 mil professores e cerca
de 176 mil alunos. Além dessas unidades, a organização
mantém 15 colégios em regime de internato, sendo que
quatro deles oferecem da educação básica à graduação.

Fundamentos
filosóficos

Assim, o propósito da educação consiste em restaurar seres
humanos à imagem de seu Criador, preparando-os para
uma cidadania responsável neste mundo e no vindouro.
Da natureza humana, numa perspectiva bíblica, é essencial
afirmar que “Deus criou o homem à Sua imagem” (Gênesis
1:27), com o direito de fazer escolhas e potencial para
desenvolver-se continuamente.
O processo educativo é uma das formas de renovar
e restaurar a natureza humana e de restabelecer o
relacionamento com a verdadeira fonte e origem do
conhecimento: Deus. Toda verdade é verdade de
Deus, revelada ou não, e, sendo assim, passível de ser
investigada e conhecida.
Além desses pressupostos, podemos ainda afirmar que a
Bíblia é a maior fonte de conhecimento e a mais essencial
autoridade epistemológica para o aprendiz. Ela é a
referência de análise e interpretação dos conhecimentos.

Então, da Filosofia Educacional Adventista emerge um
A marca distintiva do Sistema Educacional Adventista e legado de valores e virtudes que predominam na Instituição
que o caracteriza é sua Filosofia Educacional, alicerçada e dão a sustentação necessária à prática pedagógica
na Cosmovisão Bíblica e nos escritos da educadora desejada e que, enquanto tal, dão também a “fisionomia”
dessa prática. Assim, influem decisivamente na missão,
Ellen G. White.
nos objetivos, nas atividades curriculares, no estilo e na
Essa filosofia fundamenta-se na crença de um Deus Criador estrutura administrativa, no uso das finanças, na seleção
cujo caráter e propósitos podem ser compreendidos do corpo docente e nas normas e condutas sugeridas.
6
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O UNASP, como instituição de Ensino Superior do Sistema • Promover a integração entre os diversos ramos do saber,
bem como a integração entre a ciência e a fé na busca
Educacional Adventista, oferece um ambiente apropriado
das soluções dos problemas humanos;
para o aprendizado das artes, humanidades, ciências,
estudos profissionais, desenvolvimento de pesquisas/ • Formar recursos humanos de nível superior e promover
iniciação científica e programas de extensão dentro do
a pesquisa e a difusão da cultura, da ciência, das letras,
contexto da Filosofia Educacional Cristã e seus valores
das artes e da tecnologia;
sócio-morais e espirituais.
• Estender à comunidade suas atividades sob a forma de
cursos, projetos e serviços;
Ao manter o sistema de residência no campus, em regime
de coeducação, como um programa de aprendizado, o • Revelar uma compreensão clara dos princípios de
UNASP busca desenvolver padrões elevados de convívio
boa saúde, através da prática das normas de higiene,
social baseados no respeito, encorajamento mútuo
alimentação, recreação, exercício físico e repouso;
e solidariedade humanos, tendo em vista a adoção e
• Contribuir para o fortalecimento da solidariedade;
disseminação dessa cultura na vida pós-escolar.
O UNASP, para a concretização de sua missão, desenvolve • Contribuir para o desenvolvimento da cidadania relativo
aos direitos e deveres da pessoa, da Família, do Estado
atividades institucionais sob os princípios da moral, da fé cristã
e dos demais grupos que compõem a sociedade; e
e na busca permanente da excelência do ensino, visando:
• Desenvolver ações que reflitam a preocupação com a
• Promover a educação integral do homem em seus
preservação do meio ambiente.
aspectos social, físico, mental e espiritual;

como revelados na Natureza, na Bíblia e em Jesus Cristo.
Apesar de a humanidade estar longe do ideal de Deus
para sua conduta e motivos, por meio da educação podese restaurar nos seres humanos o relacionamento original
com o Criador.

VIsão

MISSÃO

LEMA

“Ser um Centro Universitário comprometido
com a excelência de serviços prestados,
elevados padrões éticos e a qualidade pessoal
e profissional de seus egressos.”

“Educar no contexto dos valores bíblicos para
um viver pleno e para a excelência no serviço
a Deus e à humanidade.”

“Educar e servir.”
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estrutura administrativa
O UNASP possui estrutura administrativa
composta por órgãos executivos, órgãos
deliberativos, normativos, consultivos e
órgãos suplementares, assim organizados:

Reitoria
É o órgão
responsável pela
supervisão e
coordenação de
suas políticas e
estratégias, bem
como a articulação
interna dos diversos
órgãos, será
constituída pelo
Reitor, o Titular e
pelos Pró-Reitores.

diretoria
geral
São constituídas
respectivamente,
pelo Diretor Geral
de Campus, Titular,
Diretor de Graduação
de Campus, Diretor
de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão
de Campus e Diretor
Administrativo de
Campus.

para o campus virtual
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ORGÃOS EXECUTIVOS
diretoria

Coordenadoria

É a instância
executiva ligada às
diferentes áreas de
atuação. As diretorias
atendem às áreas:
Administrativa
e Acadêmica:
Graduação, PósGraduação, Pesquisa
e Extensão,
Educação Básica;
Desenvolvimento
Espiritual,
Desenvolvimento
Estudantil e Diretoria
do Campus virtual.

É a instância
executiva que,
ligada à diretoria de
Graduação, atende
às atividades de
Ensino de Graduação
e que, ligada à
diretoria de PósGraduação, Pesquisa
e Extensão, atende
às atividades dessas
três áreas.

secretaria
acadêmica
É o setor que
atende aos alunos
em sua vida
escolar no que diz
respeito à matrícula,
documentos
escolares,
transferências,
registros de notas,
etc.

São constituídas respectivamente, pelo Diretor Geral de Campus,
Titular, Diretor de Graduação de Campus, Diretor de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão de Campus e Diretor Administrativo de Campus.
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ÓRGÃOS DELIBERATIVOS,
NORMATIVOS E CONSULTIVOS
CAMGRAD

Câmara de Graduação

COMDESC

CAMPPEX

Câmara de Assuntos
Administrativos e
Financeiros

Comissões de
Desenvolvimento
Estudantil de Campus

Responsáveis pelo
parecer técnico
na criação ou
extinção de cursos
ou programas de
graduação e de
pós-graduação, bem
como alteração de
Projeto Pedagógico
de Curso/Programa.

Responsável pelo
parecer técnico
sobre investimentos
em expansão, aquisições, incorporação
ou sobre desincompatibilização patrimonial, prestação de
contas de convênios,
relatórios anuais de
filantropia e de resultados financeiros a
serem encaminhados
à Mantenedora.

Responsáveis por
sugerir ações que
visem ao melhor
funcionamento do
campus, quanto a
normas de conduta
e procedimentos,
sistema de
segurança; além
de pronunciar-se
sobre assuntos de
natureza disciplinar
encaminhados pelos
Colegiados de Curso.

Câmara de Pósgraduação,
Pesquisa e Extensão

cogeu

Conselho GESTOR
Universitário
Órgão máximo de
gestão institucional.
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CAMAAF

Internas de Avaliação de .
CIAC e CIAP Comissões
Curso e Programas
Responsáveis por emitir relatórios e propor
ações a serem encaminhadas aos Colegiados de Cursos/Programas.

Colegiados
de Curso de
Graduação
e de PósGraduação
Stricto Sensu
e Lato Sensu
Órgãos que tratam
de questões
acadêmicas e
disciplinares
discentes nos
respectivos cursos/
programas.

Consu

Conselho Superior
Universitário
Órgão máximo
que estabelece as
políticas e diretrizes
gerais do UNASP.

Assessorias

Assessorias das Diretorias de PósGraduação, Pesquisa e Extensão de
Campus:

São órgãos de apoio e assessoramento vinculado à
reitoria ou a uma diretoria para atender necessidades e
Assessoria de Educação a Distância.
áreas específicas.

COMDESP

Comissões de
Desenvolvimento
Espiritual de Campus
Responsáveis por
incentivar discentes
a participarem das
atividades espirituais.

comdic

Comissões Diretivas de
Campus
É responsável
por assuntos
administrativos
pertinentes ao
respectivo campus.

assessorias da Reitoria:
Assessoria de Avaliação Institucional; Assessoria de
Comunicação e Marketing; Assessoria de Desenvolvimento
e Relações Institucionais; Assessoria Jurídica; Assessoria de
Planejamento e Gestão; Assessoria de Responsabilidade
Social e Filantropia; Assessoria de Tecnologia da
Informação; Auditoria Interna; Comitê de Ensino Religioso
(COER); Comitê Interdisciplinar de Educação a Distância
(COIED); Comitê de Processo Seletivo (COSEL); Comitê de
Tecnologia da Informação (COTI); e ouvidoria.

assessorias das Diretorias Gerais de
Campus:

Órgãos
suplementares
São constituídos por setores e serviços de apoio, tais como:
bibliotecas; centrais de estágios; complexos poliesportivos;
escolas de artes; laboratórios; museus; policlínicas; setores de
apoio acadêmico e setores de recursos audiovisuais. Esses
órgãos possuem regulamento próprio disponível no setor.

Assessoria de Atendimento ao Cliente; Assessoria Jurídica
e Assessoria de Marketing.

Assessorias das Diretorias de
Graduação de Campus:
Assessoria de Apoio Acadêmico ao Discente; Assessoria
de Educação a Distância e Assessoria Pedagógica.
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MODALIDADES DE
ENSINO

Cursos de Tecnologia

Trata-se de cursos superiores de curta duração e que
são estruturados para atender áreas especializadas
de aprimoramento profissional. O egresso desses
cursos também estará apto para cursar programas de
Os cursos do UNASP são ofertados na modalidade Pós-Graduação.
presencial e a distância. Nos cursos presenciais de
graduação oportuniza-se a oferta de até 20% da
carga horária total na modalidade semi-presencial. Na
modalidade a distância são ofertados cursos de pósSão cursos oferecidos para portadores de Diplomas
graduação. Atualmente, está em tramitação no MEC,
de Graduação, com o objetivo de capacitar e qualificar
processos de credenciamento institucional para a oferta
os profissionais em novas áreas do conhecimento,
de graduação em EAD.
especialmente naquelas interdisciplinares. Podem ser:

Pós-Graduação

Graduação

Lato Sensu

Os cursos de pós-graduação lato sensu são cursos com
carga horária mínima de 360 horas, não computado o
tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência
São cursos com viés generalistas que preparam para docente e àquele destinado à elaboração de monografia
o exercício de uma profissão ou para o desenvolvi- ou trabalho de conclusão de curso. Nessa categoria estão
os cursos de especialização, os cursos de aperfeiçoamento
mento de pesquisas.
e os cursos designados como MBA (Master Business
Administration) ou equivalentes.

Cursos de Bacharelado
Cursos de Licenciatura

Objetivam formar professores que atuarão no ensino
infantil, fundamental ou médio.
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Stricto Sensu
São os cursos de natureza acadêmica ou profissional
e visam promover à formação de pesquisadores e de
13

profissionais qualificados com amplo domínio de seus
campos do saber, e leva à obtenção dos graus de
mestre e doutor.

• Instrumentalização para ascensão na carreira docente.

Cursos de Extensão

Para a execução desses princípios, o UNASP desenvolveu
um Plano de Qualificação Docente (PQD), que abrange
os seguintes programas institucionais:

São cursos de curta duração com o objetivo de oferecer
atualização sobre assuntos que possuam demanda
acadêmica e social.

• O Programa de Aperfeiçoamento Docente (PAD), que
visa à obtenção de titulação;

EDUCAÇÃO
CONTINUADA DO
DOCENTE DO UNASP
A política do UNASP para formação docente continuada
compreende os seguintes princípios norteadores:
• Aprofundamento
pedagógicos;

de

conhecimentos

didáticos-

• Produção de conhecimentos na área de atuação do
docente;
• Promoção de metodologia inovadora;
• Valorização da docência;
14

• Motivação do trabalho docente;

• O Programa de Apoio a Participação em Reuniões
Científicas (PROAPARC), tais como congressos, simpósios,
seminários e outros;
• Os Programas de Apoio Pedagógico (PROAP), que visam
à formação continuada docente quanto a metodologias,
estratégias, tecnologias, adoção de novas técnicas e
contato com novas teorias didático-pedagógicas.
Segundo o Regulamento dos Programas de Educação
Continuada, a participação do docente é parte de sua
atividade laboral. Assim, a Instituição acompanhará a
presença dos docentes nos eventos promovidos pelo
PROAP e sua participação será considerada na avaliação
para a mobilidade do professor no Plano de Carreira
Institucional.

Programa de auxílio a participações em reuniões científicas
(PROAPARC - Docente)

Natureza da produção
Serão contempladas as produções que resultem da
investigação científica nas diversas áreas do conhecimento
que redundem na publicação de artigos em revistas
científicas, e livros técnico-científicos, divulgados em
meios impressos ou eletrônicos.

Esse programa destina-se a apoiar a apresentação de
trabalhos de docentes engajados em projetos de pesquisa
da instituição em eventos científicos. Pretende estimular o
docente pesquisador a buscar e divulgar conhecimento Os trabalhos publicados em coautoria serão remunerados
com qualidade e mérito científico, possibilitando a na proporção do número de autores.
projeção do UNASP na comunidade científica. Além do
PROAPARC para o docente, a instituição oferece também
o PROAPARC para o discente.
A tabela de remuneração da produção é revista
anualmente com valores atribuídos segundo a tipologia
e classificação da produção.

Autoria

Remuneração

Programa de Apoio à Produção
Intelectual

Demais informações sobre remuneração, podem
ser consultadas no texto da Política institucional da
O incentivo à produção intelectual se dará mediante os produção intelectual.
seguintes critérios:
O UNASP possui ainda Programas com a participação
efetiva dos docentes em orientação aos discentes,
tais como:

Tipologia da produção
• Artigo;
• Livro;
• Capítulo de livro;
• Resumos internacionais.

15

Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica –
(PIBIC)
Programas de Extensão

integradas, visando à construção e apropriação de
conhecimento das práticas docentes para planejar,
implementar e avaliar situações didáticas.

Visa estimular o desenvolvimento de atividades de
pesquisa que possibilitem ao aluno de graduação o
desenvolvimento do espírito e da prática científica. A
Iniciação Científica é o processo de envolvimento de
alunos em atividades de investigação científica sob a
orientação dos docentes da instituição.

A extensão na educação universitária é o processo
educativo, cultural e científico que articula o ensino e
a pesquisa de forma indissociável, desenvolvendo e
promovendo ações direcionadas ao atendimento das
demandas da comunidade interna e externa, bem como
viabilizando a relação transformadora entre a instituição e
Os projetos de iniciação científica que envolvem a a sociedade.
participação de seres humanos devem ser aprovados
pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, que é um
órgão institucional e interdisciplinar, que tem a função
de avaliar os aspectos éticos dos projetos de pesquisa.
Os experimentos que envolvem animais devem, de igual
modo, ser aprovados pelo Comitê de Ética para Uso de
Animais – CEUA.

Programa de Monitoria
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Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID)

O PIBID concede bolsas a alunos das licenciaturas
(Ciências Biológicas, Pedagogia, Matemática, Letras,
O Programa de Monitoria é um programa institucional
História, Educação Física, Música) participantes de projetos
de apoio às atividades de Ensino, Pesquisa e
de iniciação à docência, desenvolvidos pelo UNASP e em
Extensão desenvolvidas no âmbito do UNASP, sob
parceria com escolas de educação básica da rede pública
a responsabilidade das Diretorias de Graduação de
de ensino.
Campus. Tem como objetivo contribuir para a formação do
aluno monitor, bem como de ser reforço ao aprendizado, Os projetos devem promover a inserção dos estudantes
por meio de um conjunto de atividades acadêmicas no contexto das escolas públicas desde o início da sua

formação acadêmica para que desenvolvam atividades • Desenvolver a integração entre os diversos ramos do
saber, bem como, a integração entre a ciência e a fé na
didático-pedagógicas sob orientação de um docente da
busca das soluções dos problemas humanos;
licenciatura e de um professor da escola.
• Apresentar interesse permanente pelo aperfeiçoamento
no seu campo de conhecimento, bem como, na área
pedagógica, investindo na formação continuada
mediante leitura, participação em cursos, programas
de formação oferecidos pela instituição, congressos,
simpósios, intercâmbio com instituições e especialistas,
Os PROAD objetivam contribuir para o desenvolvimento
participação em grupos de estudos ou de pesquisa;
e a adaptação acadêmica dos discentes visando à
maximização de suas potencialidades e minimizando • Integrar o processo ensino-aprendizagem com atividades
as dificuldades apresentadas nos aspectos intelectual,
de pesquisa/iniciação científica e extensão;
psíquico e relacional.
• Produzir e socializar conhecimentos mediante
Dentre as várias ações de apoio ao aluno, oferece apoio
comunicação em revistas, capítulos de livros, congressos,
psicopedagógico e oficinas de capacitação e atualização,
bem como em eventos promovidos na instituição para
visando auxiliar ao graduando para o bom desempenho
essa finalidade;
no curso, além de orientação e trabalho personalizados
que o ajudem a solucionar suas dificuldades acadêmicas, • Revelar identificação com a cultura institucional, elevado
espírito de compromisso e unidade, participando
vitais e vocacionais/profissionais.
dos conselhos, colegiados, reuniões, encontros para
planejamento e demais eventos promovidos pela
instituição;

Programas de Apoio ao
Discente (PROAD)

PERFIL DOCENTE

• Integrar e contextualizar sua disciplina no contexto das
metas e orientações globais propostas nas Diretrizes
O perfil do docente do UNASP caracteriza-se por
Curriculares Nacionais, no Projeto Pedagógico
competências e habilidades coerentes com sua missão e
Institucional e no Projeto Pedagógico do Curso;
visão, tais como:
• Conceber o aluno como o centro do processo ensino/
• Buscar constante crescimento nas dimensões intelectual,
aprendizagem e contribuir para o crescimento discente
social, física e espiritual, apresentando sólida formação
nas diferentes dimensões, e, ao mesmo tempo, ter
moral, equilíbrio emocional, relacionamentos saudáveis,
consciência de que são modelos para esse crescimento;
cuidado com a saúde, inteligente conhecimento de Cristo;
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• Saber comunicar-se de maneira clara e eficaz;

• Identificar-se com uma concepção formativa de avaliação, desenvolvendo-a de forma integrada ao proces• Eliminar a competição e dar ênfase à cooperação;
so ensino-aprendizagem, com o uso de instrumentos
variados e percebendo-a como instrumento que ofe• Revelar temperamento equilibrado, bom humor, cortesia,
rece informações tanto ao aluno como ao professor
coerência, imparcialidade, governo de si mesmo,
(feedback);
integridade, disposição, entusiasmo e otimismo;
• Promover os valores institucionais, prezando de
forma especial o princípio da modéstia cristã em sua
apresentação pessoal;

• Manejar com eficiências as ferramentas e recursos
tecnológicos para atuar tanto na modalidade presencial
quanto na modalidade a distância.

• Apresentar senso de responsabilidade e dever por meio O UNASP possui um Código de Ética Profissional para
da assiduidade, pontualidade, dedicação, organização e seus servidores que está disponibilizado a cada docente
por ocasião da admissão.
cumprimento das normas da instituição;
• Conquistar o respeito e a confiança dos alunos, lidando
com sabedoria e tato;
• Utilizar diferentes procedimentos de ensino em função
das diferentes necessidades educativas;

ATRIBUIÇÕES E
FUNÇÕES

• Exercitar a dimensão política com responsabilidade,
participando das decisões curriculares e das propostas
educacionais da instituição e do curso;
As atribuições e funções dos docentes do UNASP estão
relacionadas às atividades de Ensino, Pesquisa/Iniciação
• Fazer uso das novas tecnologias para enriquecimento
Científica e Extensão.
das aulas presenciais, bem como, atendimento das
necessidades da Educação a Distância;
As atividades docentes podem ser:
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• Estabelecer um ambiente de aprendizagem onde os alunos
aprendem juntos e se apoiam mutuamente, envolvendoos em atividades de resolução de problemas, projetos,
estudos de caso, discussão em grupo, visitas a campos
de atividades profissionais, atividades em laboratórios,
busca e socialização da informação mediante o uso da
internet, chats, fórum de discussão;

I.

Aulas curriculares ministradas nos cursos de
graduação, pós-graduação e/ou extensão, nas
modalidades presencial ou a distância;

II.

Atividades diretas de ensino curricular;

III.

Atendimento ao discente;

IV.

Preparação e planejamento das atividades docentes,
assim como a avaliação do trabalho discente.

Coordenadoria de Curso conforme regulamento
próprio;

V.

Extra-aulas: aquelas desenvolvidas na área da pesquisa/iniciação científica ou extensão, orientação de
estágios, participação em Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), em colegiados, comissões, comitês,
programas de apoio docente, solenidades.

XII. Votar e ser votado para representante de seus
pares em colegiados;

De acordo com o Regimento Geral, cabe ao docente:
VI.

Elaborar, antes do início do período letivo, o Plano
de Ensino de sua disciplina, submetendo-o à
aprovação da Coordenadoria do Curso;

VII. Desenvolver o Plano de Ensino de sua disciplina,
cumprindo integralmente o conteúdo programático
e a carga horária prevista;
VIII. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação
da aprendizagem;
IX.

X.

XI.

XIII. Participar das reuniões de planejamento, colegiado
e trabalhos dos órgãos a que pertencer e para os
quais for convocado;
XIV. Submeter-se às decisões emanadas dos órgãos
deliberativos, normativos e executivos;
XV. Orientar trabalhos de conclusão de curso, mediante
indicação do coordenador ou colegiado do curso;
XVI. Afastar-se de suas funções para um período de
estudos e de aperfeiçoamento profissional, cuja
duração e concessão serão disciplinadas, mediante
prévia manifestação da Reitoria;

Conforme o Plano de Carreira Docente, o professor
Enviar para a Secretaria Acadêmica os resultados poderá, a convite do UNASP, exercer outras atividades
das avaliações do aproveitamento e a apuração da além da docência, como gestão acadêmica ou assessoria.
frequência, nos prazos fixados;
Para o exercício de outras atividades, além das aulas,
Observar o regime disciplinar e o Código de Ética o docente receberá dotação de carga horária para o
Profissional do UNASP, zelando pelo bom nome exercício da função.
da Instituição em todas as suas atividades, dentro
e fora dela, colaborando para que os discentes
mantenham as normas de conduta e cidadania
estabelecidas, inclusive nos ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA);
Elaborar e executar projetos de iniciação científica
e/ou de pesquisa e de extensão aprovados pela
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NORMAS
REGULAMENTOS
ACADÊMICOS

desvios e implementar melhorias a partir da reflexão
entre o planejado e o efetivamente realizado.

O UNASP possui modelo de Plano de Ensino para a
Graduação e para a Pós-Graduação, o que facilita o
trabalho do professor que atua em mais de um campus
ou lecione em mais de um curso. O Plano de Ensino deve
A documentação de responsabilidade do professor para ser entregue ao coordenador do curso de acordo com o
acompanhamento do processo ensino-aprendizagem prazo estabelecido e ser apresentado aos alunos no início
compreende o Plano de Ensino, contendo o cronograma das atividades letivas.
de aulas e avaliações e o Diário de Classe para o registro
das notas, faltas e conteúdo dado. Todos devem ser
produzidos com seriedade e correção. O Diário é um
documento legal. Portanto, os registros e os prazos de
apresentação devem ser observados com absoluto rigor.

Plano de ensino

Cronograma de aulas
e avaliações

Com base no Plano de Ensino, o professor deve elaborar
seu cronograma de aulas, atividades e avaliações
e torná-lo conhecido aos alunos, permitindo que se
É um documento essencial para o trabalho do
organizem para cumprirem o que se espera deles no
professor e para a instituição; nele são apresentados
transcorrer do semestre.
os parâmetros éticos, legais, didáticos e metodológicos
aos quais a prática docente deve corresponder.
Permite ao professor estabelecer seu planejamento
em harmonia com as diretrizes curriculares nacionais
e o Projeto Pedagógico do Curso. Também permite
ao docente avaliar a condução do seu trabalho no Os critérios de avaliação propostos pelo professor são
transcorrer do tempo, ajudando-o a corrigir eventuais registrados em seu Plano de Ensino. Precisam ser claros,
21

Critérios de avaliação
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objetivos e divulgados aos alunos no início das aulas e,
necessariamente, a avaliação deve contemplar mais de
um tipo de instrumento.
Horário das aulas e demais atividades - O professor deve
ministrar suas aulas nos horários e dias estabelecidos pela
instituição. Portanto, deve conhecer e cumprir o horário
de início e término de cada uma das suas atividades,
evitando atrasos para si mesmo e para outros envolvidos.
A pontualidade deve ser mantida tanto pelo docente como
exigida dos discentes.

Diário de classe

Lançamento de notas
de avaliações e faltas
Cabe ao professor a responsabilidade pela informação
sobre notas e faltas (parciais ou finais) tanto à secretaria
quanto aos alunos. As notas devem ser lançadas no diário
e estarem disponíveis aos alunos para que eles possam
acompanhar seu desempenho constantemente.

Atestados médicos

O atestado deve ser entregue na Secretaria Acadêmica
O diário de classe (físico ou eletrônico) é o documento legal para que as medidas legais correspondentes sejam
de maior importância, pois contém o registro da prática aplicadas e todos os professores procedam do
docente e discente. Nele, o professor deve registrar as mesmo modo.
presenças ou faltas dos alunos, o conteúdo ministrado e
os resultados das avaliações realizadas.
O diário de classe deverá ser entregue na Secretaria
Acadêmica até o último dia das atividades letivas do
respectivo semestre.

Limite de faltas

Licença maternidade
e doenças infectocontagiosas

Esses casos que envolvem afastamentos prolongados são
O limite de faltas do aluno é 25%. Isso deve ser informado protegidos por legislação específica, e os procedimentos
a serem seguidos estão regulamentados.
ao aluno a partir da primeira aula.
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Revisão de resultados

Trabalho e Previdência Social, Cópia do RG, CPF, Título de
Eleitor, Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento
ou Casamento, Cartão do PIS, Comprovantes de Titulação,
É assegurado ao aluno o direito de requerer revisão Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento dos
dos resultados finais em até 20 dias após o reinício das Dependentes, Cartão de Vacina para os filhos menores
aulas do semestre subsequente. O requerimento deve de cinco anos, Comprovante de Frequência Escolar para
ser protocolado na secretaria, que o encaminhará ao filhos de seis aos quatorze anos.
coordenador do curso e ele apresentará a solicitação
ao docente.

ORIENTAÇÕES
TRABALHISTAS

Contrato

A contratação do Professor se dará inicialmente com o
contrato de experiência. Findo o período experimental e
havendo a continuação da prestação de serviços, poderá
tornar-se contrato de prazo indeterminado.

Admissão

Controle de horário

Documentação

Faltas

O empregado fica à disposição do empregador para dar
Após a realização do processo de recrutamento e seleção, cumprimento às tarefas que lhes são atribuídas. Esse tempo
o próximo passo da Instituição é encaminhar o professor deve ser controlado e registrado a fim de resguardar os
selecionado à realização do exame médico, quando então interesses das partes.
vai ser ou não determinada sua admissão.

A legislação do trabalho vem instituindo ao longo do
Após os procedimentos pré-admissionais (processo de tempo inúmeras situações que são consideradas como
recrutamento, seleção e exame médico), o professor faltas legais ao trabalho. Não serão descontadas, no curso
selecionado a ser contratado deverá apresentar os de nove dias corridos, as faltas do Professor, por motivo
documentos necessários para a admissão: Carteira de de gala ou luto, este em decorrência de falecimento de
23

pai, mãe, filho(a), cônjuge, companheiro(a) e dependente
juridicamente reconhecido:

13 º Salário

• Por cinco dias, em caso de nascimento de filho;

O décimo terceiro salário é devido a todo empregado
e corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração
• Por um dia, em caso de doação voluntária de sangue
devida em dezembro, por mês de serviço, do ano
devidamente comprovada;
correspondente.
• Até dois dias, consecutivos ou não, para fim de se alistar
eleitor, nos termos da lei respectiva;

Salário Maternidade

• No período do tempo em que tiver de cumprir as
exigências do serviço militar;
Salário-Maternidade é um benefício devido à empregada
gestante, sendo pago diretamente pela Empresa. A
• Cento e vinte dias, no auxílio maternidade;
duração da licença maternidade é de cento e vinte dias,
sem prejuízo do emprego e do salário.
• Pelo tempo em que permanecer à disposição da Justiça,
como parte, testemunha ou em virtude de sorteio para
funcionar como jurado no Tribunal do Júri;
• Até quinze dias, por motivo de doença ou acidente
do trabalho, uma vez que a legislação previdenciária
determina que o pagamento dos quinze primeiros dias,
nesses casos, é de responsabilidade do empregador.

Rescisão do Contrato
de Trabalho

O contrato de trabalho por prazo indeterminado perdura
• Férias - a legislação assegura a todos os trabalhadores enquanto as partes assim o desejarem. O mesmo poderá
um período de folga ou descanso, denominado férias. ser encerrado, a qualquer época, sem que haja uma causa
Após cada período de doze meses de vigência do justa. Para haver o encerramento, basta que uma das
contrato de trabalho (período aquisitivo), o empregado partes se manifeste neste sentido. Não havendo prazo
tem direito ao gozo de um período de férias, sem prejuízo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o
da remuneração. A Constituição Federal assegura a contrato de trabalho deve avisar à outra da sua resolução,
todos os empregados uma remuneração de férias com, com antecedência mínima de trinta dias.
pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES

• Plano de carreira, cargos e salários dos docentes;
• Política de formação continuada docente;
• Política e procedimentos para aquisição de acervos
bibliográficos e outras mídias;
• Política institucional da produção intelectual;

Segue abaixo, uma lista de documentos que estão, • Regimento geral;
dentre outros, disponíveis no site: http://www.unasp.edu.
• Regulamento de estágio curricular supervisionado;
br/secretariageral no tópico: legislação e documentos
UNASP:
• Regulamento de aproveitamento de estudos;
• Código de ética;

• Regulamento de atividades complementares;

• Manual de metodologia da pesquisa – trabalhos
acadêmicos (vol 2);

• Regulamento de extensão;

• Manual de metodologia da pesquisa – projetos de
pesquisa (vol 3);
• Manual de metodologia da pesquisa – TCC graduação
e pós-graduação (vol 4);

• Regulamento de extraordinário aproveitamento de
estudos;
• Regulamento de pesquisa;
• Regulamento de pós-graduação lato sensu;

• Manual de metodologia da pesquisa – produção de
artigos (vol 5);

• Regulamento do programa de apoio pedagógico ao
professor do ensino superior;

• Manual de extensão;

• Regulamento regime domiciliar;

• Modelo – formulário de avaliação docente;
• Modelo – formulário de avaliação docente – mestrado;

• Regulamento do programa de auxílio à participação
em reuniões científicas (PROAPARC – docente e
PROAPARC discente);

• Modelo – plano de ensino;

• Regulamento do programa de monitoria;

• Modelo – plano de ensino da pós-graduação;

• Regulamento de bolsas de iniciação científica – PIBIC;

• Modelo - pós-graduação - PPC;

• Regulamento de trabalho de conclusão de curso;

• Parâmetros para atribuição da carga horária para
docente;

• Regulamento de utilização da biblioteca universitária.
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canais de comunicação
à sua disposição
Professor,
Seu contato imediato é o coordenador do curso em que você atua. Dependendo de sua
necessidade, você poderá dirigir-se à Assessoria de Apoio Pedagógico, Setor de Recursos
Humanos, Diretoria de Graduação / Gerência Acadêmica do Campus, Pastoral Universitária.
Os e-mails e telefones encontram-se disponíveis no site da Instituição.

Ouvidoria
Este órgão recebe, analisa informações, reclamações, críticas e sugestões encaminhadas
pela comunidade acadêmica interna ou externa, auxiliando na resolução de problemas por
meio da sugestão de medidas que aprimorem o desempenho institucional.
ouvidoria@unasp.edu.br
(11) 2128-6250
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anexo 1 - organograma geral
Assessoria de Avaliação Institucional; Assessoria de Comunicação e
Marketing; Assessoria de Desenvolvimento e Relações Institucionais;
Assessoria Jurídica; Assessoria de Planejamento e Gestão; Assessoria
de Responsabilidade Social e Filantropia; Assessoria de Tecnologia da
Informação; Auditoria Interna; Comitê de Ensino Religioso - COER; Comitê
Interdisciplinar de Educação a Distância - COIED; Comitê de Processo
Seletivo - COSEL; Comitê de Tecnologia da Informação - COTI; Ouvidoria.

Instituto Adventista
de Ensino (MANTENEDORA)
Conselho Superior
Universitário (CONSU)

Conselho Gestor
Universitário (COGEU)

Comissão Diretiva
de Campus (COMDIC)

1

PRÓ-REITORIA
ADMINISTRATIVA

1

2

3

Registro de Diplomas
e Certificados

Secretaria
Geral

Secretarias
Acadêmicas

Diretoria da Faculdade
de Teologia (FAT)

Gestão
Documental

4

Coordenadoria de
Graduação

Assessoria de Apoio
Acadêmico ao Discente;
Assessoria de Educação
a Distância; Assessoria de
Ensino Religioso; Assessoria
Pedagógica.

DIRETORIA DE
GRADUAÇÃO DE CAMPUS

Diretoria de Desenvolvimento
Espiritual do Campus

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO,
PESQUISA E EXTENSÃO

5
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3

PRÓ-REITORIA DE
GRADUAÇÃO

Diretoria-Geral de
Desenvolvimento
Espiritual
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Câmara de Assuntos
Administrativos e
Financeiros (CAMAAF)

Câmaras de PósGraduação, Pesquisa e
Extensão (CAMPPEXs)

diretor geral
de campus

Comissão de
Desenvolvimento
Espiritual
de Campus
(COMDESP)

reitoria
Câmaras de
Graduação
(CAMGRADs)

Coordenadoria de
Pós-Graduação

4

Colegiados de Cursos
de Graduação

Assessoria de
Educação a Distância

2

DIRETORIA DE PÓSGRADUAÇÃO,
PESQUISA E EXTENSÃO DE CAMPUS
Coordenadoria-Geral de
Pós-Graduação Lato Sensu

Coordenadorias de
Cursos de Graduação

Assessoria de Atendimento ao
Cliente; Assessoria Jurídica;
Assessoria de Marketing.

Colegiados de
Programas Stricto
Sensu

Colegiado de PósGraduação Lato Sensu

Coordenadoria de
Pesquisa

Comissões Internas
de Avaliação de
Programas (CIAP)

Coordenadorias de
Programas de PósGraduação Stricto Sensu

3

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DE CAMPUS
Diretoria de Desenvolvimento
Estudantil de Campus

Cantinas;
Lavanderia;
Mercados;
Residenciais;
Restaurante;
Segurança.

Coordenadoria de
Extensão

Comissões Internas
de Avaliação de
Cursos (CIAC); Núcleos
Docentes Estruturantes
(NDE).

Comissão de
Desenvolvimento
Estudantil
de Campus
(COMDESC)

Centro de Tecnologia
da Informação;
Contabilidade;
Desenvolvimento
e Serviços Básicos;
Engenharia; Patrimônio;
Recursos Humanos;
Tesouraria.

Órgãos Suplementares:
Bibliotecas; Central de
Estágios; Complexo
Poliesportivo; Escola
de Artes; Laboratórios;
Museu; Policlínica; Setor
de Apoio; Acadêmico;
Setor de Recursos;
Audiovisuais.
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Comissão Diretiva
de Campus (COMDIC)
1e2
Gerência Acadêmica
de Campus

4

diretoria de campus
Gerência Administrativa
de Campus
Coordenadoria Geral
de Polos

Coordenadoria de
Atendimento ao Aluno

Gerência de Produção e
Distribuição de Materiais de Campus

3

Mídia Impressa
Mídia Digital

Coordenação geral de
Pós-Graduação Lato
Sensu

Colegiado de
Pós-Graduação
Lato Sensu

Design Educacional

Coordenadoria de
Tutores
Coordenadoria de
cursos de Graduação
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Internet

Colegiados de cursos
de Graduação

Comissões Internas
de Avaliação de
Cursos (CIAC)
Núcleos Docentes
Estruturantes (NDE)

Logística e Distribuição

anexo ii - orientações para o
desenvolvimento de materiais
didáticos
S

endo a Educação a Distância (EAD) uma modalidade
2. Vídeoaulas
educacional diferente e complexa na sua
característica, especificidade e fundamento teórico- A seguir indicamos as especificidades desses materiais a
metodológico, esta requer estruturas organizacionais fim de auxiliar o professor em sua produção:
mais complexas do que na modalidade presencial. Assim,
por meio de planejamento, passa a requerer trabalho
de equipe, orgânico e articulado especialmente para a
produção de materiais didáticos onde os conteúdos dos
cursos serão abordados.
Cabe ao docente produzir e enviar o material para os
demais membros da equipe de produção do campus Virtual
realizarem o tratamento do material transformando-o para
a linguagem web e postarem no AVA.

Texto-base,
atividades e materiais
complementares

Cabe ao professor produzir um texto-base que deverá ter
Dessa maneira, o professor é peça-chave no processo número de páginas total vinculado à carga-horária de cada
de desenvolvimento de conteúdos que serão produzidos disciplina conforme apresentado no quadro 1. O textocom o apoio da equipe multidisciplinar. Esses conteúdos base é composto por conteúdo inédito elaborado pelo
professor com base na bibliografia básica da disciplina.
podem ser divididos em dois grandes blocos:
Esse material inclui atividades, indicação de materiais
1. Texto-base composto por conteúdos, atividades e complementares e referências bibliográficas conforme
indicação de materiais complementares
descrito a seguir:
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Quadro 1 – Número de páginas do texto-base a ser produzido
pelo professor conforme carga-horária da disciplina
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carga-horária
da disciplina

Páginas de conteúdo + bibliografia + materiais complementares
(estimado em 15 páginas) + atividades

36h/a

Entre 30 a 50 páginas

54 h/a

Entre 50 a 70 páginas

72 h/a

Entre 50 a 90 páginas

90 h/a

Entre 90 a 110 páginas

126 h/a

Entre 110 a 130 páginas

144h/a

Entre 130 a 150 páginas

162 h/a

Entre 150 a 170 páginas

O material produzido pelo professor, deve ser organizado
em Temas. Os conteúdos desenvolvidos pelo professor
devem ser estruturados da seguinte forma:
I.

Texto-base: apresentação da disciplina

• Apresentação geral da disciplina com sumário e temas
que serão abordados.
• Ementa, objetivos gerais e específicos - listar os objetivos
de aprendizagem a serem alcançados pelo aluno durante
o módulo.
• Autoria do material – nome completo do docente.

5. Finalização – síntese dos conteúdos principais
abordados no Tema. Indicação dos conteúdos que
serão abordados no próximo Tema.
6. Referências Bibliográficas - usadas na elaboração
do tema.

Formato e referências
do texto-base

O texto-base dos temas de uma disciplina deverá conter
o número total de páginas segundo carga-horária da
disciplina (vide quadro 1). Devem ser encaminhados para
o coordenador de curso em arquivo do tipo “doc ou
• Cada tema deve conter:
docx”, padrão Word, papel tamanho A4; fonte Arial Black,
Título _______________________.
tamanho 16 para o título; fonte Arial, tamanho 11 para o
• Começar com uma questão intrigante ou a descrição de corpo do texto; margens: 3,0 (esquerda) - 2,0 (direita) - 3,0
uma situação-problema, redigida em forma de “case”, (superior) - 2,0 (inferior).
que ilustre o que será trabalhado no tema.
Todas as obras que forem citadas, referenciadas pelo
II.

Texto dos conteúdos divididos em pelo menos 4
Temas

professor ou que o auxiliarem na fundamentação teórica
para a elaboração do texto devem ser indicadas, conforme
3. Fundamentos - Apresentar o assunto. Ressaltar as normas da ABNT. Enciclopédias e dicionários devem
os conceitos. Apresentar exemplos nos conceitos ser incluídos neste item.
novos. Se desejar é possível inserir fotos, imagens,
I.
Atividades Regulares
figuras, mapas, etc. que melhor esclareçam os
conceitos apresentados.
• Elaboração de 2 estudos de caso com fontes consultadas

• Apresentar os objetivos de aprendizagem do tema.

para serem utilizadas em Fórum de discussões;
4. Contextualização - Relacionar o tema com o
momento atual, uma situação-problema, a vida • Elaboração ou indicação de 2 temas emergentes
profissional do aluno ou com algum assunto
correlatos com as fontes consultadas;
relevante.
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• Elaboração de 4 atividades em grupo que devem ser Por isso, ao planejar as videoaulas, o professor deve
realizadas durante os encontros presenciais;
lembrar-se de que os alunos também irão acessar ao
material no AVA.
• Elaboração de 5 questões objetivas interdisciplinares,
baseadas nas competências e habilidades requeridas A seguir apresentamos alguns modelos de videoaulas
em cada disciplina/módulo para a constituição da Prova que podem ser ministradas pelo professor segundo
Interdisciplinar;
necessidade pedagógica da disciplina:
• Elaboração de 3 questões baseadas em situaçõesproblemas para cada unidade.
II.

Atividades: Materiais Complementares

• Indicação de 5 filmes, vídeos ou documentários
relacionados disponíveis na internet com sinopse;

Em estúdio
I.

Estúdio com tela

Modelo de videoaula bastante difundido em cursos de
Ensino a Distância, onde o professor desenvolve a aula
• Indicação de 5 artigos disponíveis na internet com links em pé, podendo contar com o recurso de powerpoint em
de acesso sobre assuntos relacionados à disciplina;
slides na TV de LCD.
• Indicação de 5 ilustrações/ charges/ arte-visual para
II. Entrevista em estúdio
composição de questões do fórum;
As entrevistas em estúdio podem ser realizadas durante
• Indicação de 2 cases para elaboração de podcast com
a gravação da vídeoaulas, para introduzir uma visão
proposta de questões reflexivas.
diferente e/ou complementar do assunto abordado. Cabe
ao professor responsável pela aula a escolha do nome do
entrevistado em questão.

Videoaula
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As videoaulas tem um papel relevante na proposta
pedagógica das disciplinas dos cursos do Campus Virtual.
O professor deve estabelecer objetivos de aprendizagem
para cada videoaula e certificar-se que exista um diálogo
entre as videoaulas e os outros materiais didáticos e
atividades preparados para a disciplina. Além disso,
é recomendável que a videoaula não seja uma mera
reprodução dos conteúdos disponíveis no texto-base.

III.

Lousa Wacom

Neste modelo, o professor fica sentado e pode escrever
sobre uma lousa branca. Neste caso, mudamos a
configuração das câmeras do estúdio, para que uma
delas possa gravar do alto, mostrando o desenvolvimento
do raciocínio desenhado na lousa. Para viabilizarmos
essa estrutura, é necessário a combinação prévia deste
modelo de aula.

IV.

Videoaula com experimentos

Estilo e texto

Recurso para ilustrar o conteúdo das videoaulas. De acordo
com a característica do experimento, a equipe de vídeo se
encarrega de providenciar os aparatos necessários para
a gravação. Para tanto, é necessário a combinação prévia
desse recurso didático.

Assim como acontece em sala de aula, uma videoaula
deve ser atraente para os alunos. Por esse motivo, nada
melhor que fazer do estúdio um local para uma conversa
entre o professor e seus interlocutores.

Recursos complementares

O ideal é escrever a aula e fazer a leitura do seu texto em
voz alta, tanto para se familiarizar com o conteúdo, quanto
para marcar o tempo de apresentação. O texto deve ser
direto, sucinto e coloquial.

I.

Matérias jornalísticas

Durante a gravação em estúdio, é possível seguir o texto à
risca, que será mostrado num teleprompter (câmeras que
mostram o texto a ser lido para o professor, assim como
acontece com jornalistas durante o telejornal), ou fazer um
texto guia no Power Point, de preferência em tópicos – no
II. Locução
PPT dá para inserir imagens (desde que respeitadas às
Recurso usado para passar informações durante imagens normas de direitos autorais), o que enriquece a videoaula.
de cobertura. O texto que será narrado deverá ser
produzido pelo professor responsável pela videoaula, e
poderá ser adaptado pela equipe de audiovisual.
Matéria produzida pela equipe de vídeos do Campus
Virtual a partir de tema definido pelo professor responsável
pela videoaula. A matéria pode ser usada como recurso
complementar em aulas de estúdio.

III.

Imagens de cobertura

Usamos o recurso de imagens de cobertura para ilustrar
a videoaula. Para tanto, é preciso combinar quais são os
temas que serão gravados, bem como a logística para tal.
Nossa equipe incluirá as imagens na ilha de edição. As
imagens podem também ser usadas para que o professor
utilize-as na videoaula, interagindo com o conteúdo.
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