Circular
PRT-MJC-1/2020

A suspensão das atividades letivas presenciais em toda a Universidade do Minho constitui
presentemente, nos termos do Despacho RT-25/2020, um requisito fundamental para a
Universidade contribuir ativamente para a prevenção e o controlo da COVID-19. O
estabelecido no referido Despacho produz, contudo, várias consequências indesejadas
para os processos de ensino e aprendizagem nos vários ciclos de estudos.
Considerando o imperativo de minimizar o impacto da suspensão de atividades letivas
presenciais sobre a aprendizagem dos estudantes e sobre a organização da atividade letiva
da Universidade, é fundamental privilegiar práticas de trabalho mediadas
tecnologicamente, tal como referido na circular VRT-LL 03/2020.
A este respeito, duas possibilidades a explorar consistem na disponibilização online de
gravações de aulas de natureza expositiva e na realização, também online, de atividades
síncronas que permitam a interação entre estudantes e docentes.
Visando apoiar os docentes da Universidade, foram desenvolvidos materiais formativos
breves e focados que orientam os utilizadores para o desenvolvimento de gravações de
aulas de natureza expositiva, para a sua disponibilização online e para o desenvolvimento
online de atividades síncronas que permitam a interação entre os participantes.
Complementarmente, foram criadas sessões de apoio acessíveis por videoconferência em
http://www.gae.uminho.pt/.
No sentido de promover atividades de ensino tecnologicamente mediado, sugere-se:
1. a disponibilização na plataforma Blackboard de ficheiros vídeo com a narração de
atividades letivas de natureza expositiva, a partir dos materiais que se utilizariam na
atividade presencial correspondente, por forma a permitir aos estudantes assistirem
remotamente às aulas planeadas – os ficheiros vídeo podem ser produzidos na plataforma
colibri, de acesso livre a todos os docentes da Universidade;
2. a realização na plataforma Blackboard de atividades letivas de natureza síncrona com
interação entre docentes e discentes, permitindo aos estudantes realizar as discussões
apropriadas à sua aprendizagem – para o efeito pode ser utilizada a função Blackboard
collaborate, que integra a plataforma Blackboard, disponível para todas as unidades
curriculares da oferta educativa da Universidade.
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