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Prezados alunos, 

Apesar de um ambiente econômico muito difícil para as instituições de Ensino e de ainda 

estarmos com restrições sanitárias, sabemos que o mal não dura para sempre e não 

podemos simplesmente cruzar os braços e esperar!  

Vamos começar mais um semestre com muita garra e confiantes que podemos 

melhorar cada vez mais o nosso processo de ensino-aprendizagem. Aprendemos muito 

no primeiro semestre de 2020 e seremos muito melhores! 

No segundo semestre temos novidades e vocês serão os maiores beneficiados:  

1. O semestre começará com aulas virtuais devido a pandemia, mas com um formato 

diferente visando um padrão de qualidade superior. A maioria das disciplinas serão 

ministradas utilizando um novo formato de aula remota que vamos detalhar em 

seguida. O restante das disciplinas, serão oferecidas nas modalidades de aulas 

remotas assíncronas e aulas ministradas na plataforma Blackboard. 

 

2. A plataforma Moodle será a plataforma oficial das disciplinas remotas e remotas 

assíncronas e foi padronizada para todas as disciplinas, visando melhorias na 

organização dos conteúdos postados, das atividades desenvolvidas, das provas e 

dos exercícios avaliativos.  

 

O aluno terá facilidade para encontrar as atividades e os conteúdos no Moodle! 

 

3. As aulas remotas terão a mesma duração das aulas presenciais, com a 

obrigatoriedade da presença do professor durante todo o tempo, no horário 

previsto da disciplina. 

 

4. As aulas remotas terão obrigatoriamente dois momentos de comunicação ao 

vivo do professor (contato direto, de forma on line) tanto na abertura, quanto no 

encerramento, por meio da utilização do aplicativo Microsoft Teams. Os tempos de 

exposição e fala do professor “ao vivo” podem variar de uma disciplina para outra, 

conforme a dinâmica da aula. Mas o professor deverá estar conectado e 

conduzir a sala virtual durante todo o tempo da aula. 

 

5. Da mesma forma, e seguindo a orientação do MEC, a presença do aluno nas 

aulas deverá ser registrada pelo professor no momento inicial e final das aulas 

remotas e deverá ser lançada no portal acadêmico. Considerando as deficiências 

das conexões virtuais, o aluno será considerado presente se em pelo menos uma 

das chamadas ele estiver na sala virtual. O aluno será aprovado se tiver 75% ou 

mais de presença nas aulas. 
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6. A ferramenta tecnológica institucional oficial padronizada para as aulas 

remotas ao vivo é o aplicativo Teams, da Microsoft, com a qual o Unihorizontes 

firmou parceria. O guia de acesso a plataforma Microsoft Teams estará disponível 

no portal do aluno. Não haverá necessidade, em um primeiro momento, de 

treinamento específico da ferramenta para assistir as aulas do professor. Basta 

acessar o link da aula disponibilizado no Moodle. 

 

7. A parceria com a Microsoft traz benefícios aos alunos e vai facilitar a realização 

de trabalhos acadêmicos devido a possibilidade de acesso ao pacote office (Word, 

Excel, Power Point e Onedrive), assim que todos os alunos forem cadastrados. 

Enquanto existir o vínculo do aluno com a nossa Instituição o aluno terá o 

licenciamento dos softwares do pacote. 

 

8. O Centro Universitário Unihorizontes orientou aos seus professores que as 

aulas remotas fossem divididas em três momentos para criar uma dinâmica mais 

atraente para os alunos, conforme a seguir: 

 

Momento 1 – Introdução e exposição do conteúdo: Na introdução o professor 

deve estar ao vivo para explicar aos alunos como será a dinâmica pedagógica das 

aulas e a distribuição do tempo nas diferentes atividades propostas e/ou expor o 

conteúdo.  

A exposição do conteúdo deve fornecer a base para os dois momentos posteriores 

e deve ser gravado e postado na plataforma Moodle, permitindo consultas 

posteriores.  

Nota: O conteúdo também pode ser transmitido por meio de aulas gravadas 

(vídeos do professor, slides com áudio, etc.), slides ou texto para posterior 

discussão, porém os mesmos devem ser disponibilizados no Moodle. 

 

Momento 2 – momento do aluno – Neste momento o professor deve promover 

discussões em grupo, debates, pesquisa, exercícios, práticas pedagógicas 

diversas, etc. de forma a desenvolver e ampliar o conhecimento sobre o conteúdo 

apresentado, com a supervisão do professor. Não há necessidade de gravar este 

momento. A gravação deste momento fica a critério do professor 

 

Momento 3 - Encerramento, conclusão ou correção dos trabalhos 

desenvolvidos no momento 2, anotação da presença dos alunos e orientação dos 

grupos de Projeto Interdisciplinar, mesa redonda, e Projeto de Extensão conforme 

o cronograma do professor. A gravação do momento 3 fica a critério do professor 

 

Notas: 1) a distribuição de tempo entre os três momentos depende da dinâmica de 

cada disciplina.  
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            2) O Professor deve dar um intervalo de 15 minutos no decorrer das 

atividades, obedecendo, aproximadamente, os mesmos horários das aulas 

presenciais daquele turno, isto é, as 9 h30 (turno da manhã) e 20h45 (turno da 

noite). 

 

 

9. O aluno poderá utilizar as dependências do Unihorizontes, unidade Santo 

Agostinho e unidade Barreiro para acessar internet nos laboratórios, fazer pesquisa 

na biblioteca, resolver assuntos na secretaria e setor financeiro ou participar de 

aulas virtuais, se comprovadamente não tiver acesso à internet em casa, 

resguardado o distanciamento social recomendado.  

 

 

Além de todas estas novidades, a mantenedora do Centro Universitário Unihorizontes 

concedeu um desconto adicional de 10% do valor efetivamente pago pelos alunos, 

enquanto as aulas presenciais não forem restabelecidas.  

 

Vamos fazer bem feito o que nos compete fazer e avançar mais!  

Nos ajude a vencer este momento complexo. 

 

Atenciosamente, 

 

Professor Rogério Naves Rezende 
Reitor do Centro Universitário Unihorizontes 

 

Belo Horizonte, 05 de Agosto de 2020 

 


