
 

Protocolo de Contingência Pedagógica UniCatólica 
COVID-19 

 
Diante do cenário instaurado em função da pandemia provocada pelo COVID-19, 

o Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica implementa, como medida 

de prevenção, o Protocolo de Contingência Pedagógica UniCatólica - COVID 19. 

O protocolo busca assegurar a excelência das atividades pedagógicas da IES com 

foco na manutenção do cronograma das aulas do semestre a partir da adoção das 

Tecnologias Móveis Digitais de Informação e Comunicação (TMDIC), a partir do suporte 

da Suíte Google for Education, ferramenta já utilizada no processo de ensino e 

aprendizagem pelo UniCatólica.  

É importante ressaltar que os professores estarão disponíveis, remotamente, de 

modo síncrono, de acordo com o horário da disciplina, utilizando o Google Sala de Aula. 

Os estudantes deverão estar conectados ao ambiente virtual para interagir com o 

professor, garantindo o acompanhamento das aulas, através do Google Classrom. 

Cabe ressaltar que os professores farão as interações por meio do Google 

Classroom. Todos devem estar empenhados em garantir a qualidade dos materiais 

postados, das informações postadas e das interações realizadas com o objetivo de 

assegurar a excelência acadêmica do UniCatólica. 

 

Aos Docentes: 

1ª Ação: Os professores compartilharão no Google Classroom da(s) sua(s) disciplina(s) 

os Materiais de Texto e/ou Vídeos da semana, de acordo com seu plano de ensino; 

2ª Ação: Os professores, conforme o horário das suas aulas, realizarão aulas por meio 

de vídeos, utilizando a sua conta do Google Classroom institucional, fazendo uso do 

espaço para eliminar possíveis dúvidas, debater sobre os assuntos e auxiliar na 

resolução das atividades propostas; 

3ª Ação: Os professores que utilizarem vídeos ao vivo, ao concluírem a transmissão, 

disponibilizarão o link do vídeo no Google Classroom, possibilitando aos estudantes que 

não estiveram conectados no momento ao vivo o acesso posterior; 



 
4ª Ação: Durante a semana, os professores farão as correções das atividades virtuais e 

tirarão dúvidas por meio de texto, utilizando o Google Classroom. 

 

Aos Estudantes: 

1ª Ação: Os estudantes precisarão garantir o seu acesso aos conteúdos virtuais (celular, 

smartphone, tablet, notebook, computador, etc.); 

2ª Ação: Dedicar o horário em que estariam na Instituição para ler os textos, responder 

os exercícios, assistir aos vídeos, ouvir os podcasts; 

3º Ação: A frequência se dará por meio dos exercícios respondidos e dos acessos ao 

ambiente virtual; 

4ª Ação: Caso o professor faça transmissões ao vivo e em eventuais casos de 

impossibilidade em conectar-se durante a transmissão, os estudantes deverão, ao longo 

da semana, postar suas dúvidas no Google Classroom da turma para que haja a interação 

entre eles e os professores como forma de garantir que o estudante tenha acesso às 

informações da aula realizada. 

 

Às Coordenações dos Cursos: 

1ª Ação: Estar incluído como Professor Auxiliar no Google Classroom das disciplinas do 

curso; 

2ª Ação: Acompanhar os professores sobre o melhor uso da plataforma Google 

Classroom; 

3ª Ação: Garantir a publicação, por parte dos professores, dos materiais de cada semana, 

incluindo, no mínimo, um texto, um vídeo ou podcast e uma atividade, a qual poderá 

ser discursiva, objetiva ou prática; 

4ª Ação: Manter a comunicação entre os professores e os estudantes, por meio virtual, 

eliminando as dificuldades e barreiras e garantindo o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

 

À Instituição: 

1ª Ação: Treinar os professores e os estudantes para o Protocolo de Contingência 

Pedagógica UniCatólica - COVID 19; 



 
2ª Ação: Garantir o acesso dos professores e estudantes aos serviços virtuais e a sua 

estabilidade; 

3ª Ação: Monitorar a execução do Protocolo garantindo a eficiência e eficácia na 

aprendizagem dos estudantes; 

4ª Ação: Documentar todas as ações e resultados pertinentes ao Protocolo de 

Contingência. 

 

Registro da presença nas atividades pedagógicas: 

i. O docente estará conectado durante o horário das aulas, garantindo a sua 

presença nas aulas virtuais.  

ii. Os estudantes estarão conectados ao vivo, durante o horário das aulas, ou 

em qualquer outro momento do dia, para realização das atividades. A sua 

presença será computada a partir do envio da atividade durante a semana; 

iii.  Caso haja inoperância dos sistemas do UniCatólica, impossibilitando o uso 

da plataforma, as interações dos estudantes no momento síncrono ou o 

envio das atividades durante a semana, as faltas poderão ser abonadas, 

desde que seja comprovada a instabilidade dos sistemas pela equipe técnica 

da TI responsável; 

iv. Se algum(a) estudante não realizar as atividades semanais e não apresentar 

justificativa legal ou prévio aviso à coordenação do curso, a ausência será 

registrada. 

 

Treinamento e Validação do Protocolo: 

O protocolo será simulado, considerando o protagonismo dos professores e 

estudantes, com postagem de materiais e interação entre os participantes. 

O ambiente de simulação a ser utilizado será o Mural Virtual, em sala disponível 

no Google Classroom e será realizado pelos coordenadores e Pró-Reitoria Acadêmica. 

Também participarão da simulação os colaboradores técnico-administrativos que 

atuam no atendimento aos estudantes, com o objetivo de conhecerem o funcionamento 

e sanar dúvidas que possam surgir entre os estudantes. 

 



 
17 de março de 2020 

MARIANA LACERDA BARBOZA MELO 

Pró-Reitoria Acadêmica 


