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Pequeno manual

para atividades pedagógicas
de boas práticas

não presenciais

Nas atividades desenvolvidas em 
AVAs* procure deixar seu perfil 
atualizado, com foto e prestar 
atenção às instruções do(a) docente.

Procure um local silencioso e 
confortável para proporcionar as 

melhores condições de aprendizagem 
possíveis. Não esqueça de ter em mãos 
um caderno e canetas para anotações.

DISCENTES

Mantenha o microfone desligado e busque 
interagir sempre que for convidado(a), 
procurando tirar suas dúvidas 
relacionadas aos conteúdos das disciplinas, 
no caso de atividades síncronas**.�

*AVA: Ambiente Virtual de Aprendizagem
**Síncronas: atividades desenvolvidas em 
tempo real, que permitem interações ao vivo. 
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Preste atenção à sua câmera 
e microfone para evitar 
exposições desnecessárias 
de situações íntimas.

Lembre-se que, como nas 
atividades presenciais, é importante 
ter uma agenda ou caderno para 
registrar os prazos para entrega de 
trabalhos e demais atividades.

Se sua conexão estiver com problemas, 
feche a câmera para diminuir o fluxo 
de dados e permanecer conectado(a).
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Tenha em mente que o uso indevido 
da imagem de professores(as) e 
colegas é crime previsto na 
Constituição. Por este motivo evite 
gravar e compartilhar imagens e 
falas de docentes e discentes.

Lembre-se de que a Universidade é uma 
instituição pública e que todas as pessoas 

merecem respeito. Não faça e nem 
compartilhe comentários racistas, 

xenofóbicos, preconceituosos e machistas. 

Evite compartilhar temas e tecer 
comentários que não sejam 
pertinentes ao conteúdo da atividade, 
mantendo o foco na aprendizagem e 
na interação respeitosa e cordial;

�



Em caso de dúvidas sobre os conteúdos ou 
dificuldades de aprendizagem, a UFSC dispõe de 
diversas instâncias para auxiliar você. Na ordem: 
docentes, monitores(as), tutores(as) do PIAPE*.

Para saber sobre o PIAPE:

www.piape.prograd.ufsc.br

***PIAPE: Programa Institucional de Apoio 
Pedagógico aos Estudantes.
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