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EDITAL PROGRAD Nº 25, de 28 de abril de 2020. 

  

Dispõe sobre a seleção de propostas de 

palestras, oficinas e minicursos a serem 

desenvolvidas no âmbito do Programa Sala 

Aberta: Docência no Ensino Superior.  

 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), no uso das atribuições que lhe confere o 

Regimento Geral da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a Resolução CEPE Nº 

2.855, torna pública, para conhecimento da comunidade universitária, a abertura do processo 

seletivo de propostas de palestras, oficinas e minicursos a serem desenvolvidas no âmbito do 

Programa Sala Aberta: Docência no Ensino Superior. Serão selecionadas 10 propostas a 

serem realizadas no formato on-line durante o ano 2020, para os professores da UFOP. 

 

1. Podem se inscrever docentes e técnicos-administrativos que possuam vínculo com a 

UFOP. 

2. Período de inscrições: 28 de abril a 08 de maio. 

3. As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento do formulário on-line 

disponível na página da PROGRAD (https://www.prograd.ufop.br/sala-aberta-docencia-

no-ensino-superior). 

4. O público-alvo das atividades são professores da UFOP. 

5. Não haverá remuneração aos proponentes das atividades selecionadas.  

6. Todos os proponentes receberão Certificados. 

7. As propostas de atividades devem se relacionar aos seguintes Eixos Temáticos: 

a) Metodologias de ensino e aprendizagem - Estratégias inovadoras de ensino e 

aprendizagem no ensino superior.  

b) Uso das Tecnologias digitais para as práticas educacionais - Concepções 

epistemológicas e pedagógicas das tecnologias nos processos de ensino e 

aprendizagem na educação superior. O uso das tecnologias digitais nas 

práticas de ensino. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeH2QsT1MkyQp7K8-KeG6jKG-dteUMm_zE4703vkMTDwDxAQ/viewform
https://www.prograd.ufop.br/sala-aberta-docencia-no-ensino-superior
https://www.prograd.ufop.br/sala-aberta-docencia-no-ensino-superior
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c) Educação inclusiva – O processo de ensino e aprendizagem de grupos 

historicamente excluídos no ensino superior.  

d) Avaliação da aprendizagem - Inovação nos processos avaliativos. Avaliação 

como parte do processo de ensino-aprendizagem. Estratégias e procedimentos 

de avaliação.  

e) Trabalho docente em situação de pandemia – Reflexões e práticas sobre o 

trabalho docente em meio a pandemia.  

 

8. As atividades serão ofertadas na modalidade a distância (Google Meet, Moodle, entre 

outras plataformas digitais) durante o ano de 2020, com carga-horária máxima de 03 

horas, cada uma delas.  

9. Serão priorizadas atividades síncronas (ferramentas on-line que permitem interação 

em tempo real, instantaneamente, como por exemplo Webconferência e Google 

Meet).  

10. As propostas devem atender aos seguintes critérios: 

a)    Preenchimento correto do Formulário para Proposição da Atividade. 

b)  Adequação do tema da atividade aos eixos temáticas conforme item 7 deste 

Edital. 

c)   Adequação da proposta ao público alvo do Edital. 

d)   Viabilidade e formato da proposta on-line. 

11. A divulgação do resultado da seleção das propostas será realizada até o dia 15 de 

maio de 2020 na página eletrônica da PROGRAD.  

12. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: nap.prograd@ufop.edu.br 

Ouro Preto, 28 de abril de 2020. 

 

Tânia Rossi Garbin 

Pró-Reitora de Graduação 

 


