Rio de Janeiro, 17 de março de 2020
Circular VRAc 05/2020
Da:

Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos

Para: Professores e Coordenadores de Graduação e Pós-Graduação
Transição das atividades acadêmicas para o formato digital
Orientações aos Professores
Como já informado, por determinação da Reitoria da PUC-Rio, as atividades
acadêmicas presenciais, de graduação e pós-graduação stricto e lato sensu, foram
suspensas esta semana. Um plano de contingencia, ora em implementação,
permitirá a retomada das atividades acadêmicas na modalidade não-presencial.
Para tanto, é necessário que os professores adaptem seus cursos de maneira a
retomar as atividades docentes de forma não-presencial a partir do dia 23 de
março.
Em seguimento à Circular VRAC 04/2020, enviada em 16 de março,
recomendamos fortemente o uso da plataforma Moodle, já implantada para todos
os cursos, e que apresenta uma série de facilidades de comunicação com os
alunos.
Encaminhamos abaixo as primeiras orientações:
 Ative sua página de curso no Moodle
https://ead.puc-rio.br/loginccead/login.php




Clique “Acesse seu Curso”. Senha e login do SAU.
Siga as instruções dos tutoriais que estão disponíveis em:

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/downloads/educacao_digital/CCEAD_educacao_digital_2.pdf
https://vimeo.com/397428945



A CCEAD fornecerá todo o apoio necessário, como detalhado abaixo.

 Preencha, até 20 de março, as atividades da próxima semana (23-28 março)


Exemplos de atividades: texto para leitura, apresentações, material
audiovisual, aulas gravadas, etc. (mais informações e canais de apoio ao
final desta mensagem).

 Uma vez ativado o seu curso, envie mensagens para os alunos (via PUC
ONLINE/autosau) para que acessem o curso no Moodle.
 Início das atividades não-presenciais: 23 de março
As avaliações programadas (G1, G2, G3 etc.) serão realizadas após a retomada das
atividades presenciais. Os prazos do calendário acadêmico serão adaptados para
refletir esta nova realidade.
José Ricardo Bergmann
Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Gávea - 22453-900
Rio de Janeiro - RJ - Tel. (021) 35271619 FAX (021) 35271132.
Email: bergmann@puc-rio.br

Sabemos que algumas atividades não poderão ser adaptadas para o formato nãopresencial. No entanto, reiteramos a importância de manter a continuidade do
semestre letivo, respeitadas as especificidades de cada disciplina e área do saber.
A Coordenação Central de Educação a Distância - CCEAD oferece apoio a
professores e alunos no esclarecimento de dúvidas relacionadas ao uso e
configuração dos recursos do Ambiente de Aprendizagem Online - Moodle, assim
como orientações para adaptação das aulas para um formato digital. O
atendimento da CCEAD é sempre online, através do canal de atendimento:
http://atendimento.ccead.puc-rio.br/ ou pela opção Suporte Técnico, disponível no
próprio ambiente de aprendizagem.
Para os professores que desejarem utilizar recursos de videoconferência, a CCEAD
sugere a utilização da tecnologia Zoom (https://zoom.us). Para utilizar sem limite
de tempo, com a autorização dada às Instituições de Ensino, é necessário acessar
com um e-mail terminado em @puc-rio.br. Neste sentido, os professores devem
criar uma conta gratuita na plataforma Zoom (com o email @puc-rio.br) da seguinte
forma:
1. https://zoom.us/signup.
2. Preencha seu e-mail "_____@puc-rio.br" e clique em "Inscreva-se".
3. Em seguida, clique em "Ativar Conta" no e-mail recebido.
4. Preencha seu nome, sobrenome, senha, confirmação de senha e clique em
“confirmar”.
5. Declare que não é um robô e pule o passo de indicar para amigos.
Professores que não tem conta com domínio @puc-rio.br devem mandar um e-mail
para cat@puc-rio.br com nome completo e matrícula solicitando a abertura de uma
conta no domínio @puc-rio.br.
A Coordenação Central de Educação a Distância - CCEAD oferecerá oficinas ao vivo
para ambientar docentes em Educação Digital. Estas iniciativas estarão online e
abertas a todos os professores da Universidade, e podem ser acessadas pelo link
https://ccead.puc-rio.br/lives/ nos dias e horários abaixo:


Oficina de Capacitação no Ambiente de Aprendizagem da PUC-Rio (Moodle)
Público: Professores
4a feira (18/03/20) - 14:00 às 15:00
5a feira (19/03/20) - 9:00 às 10:00



Oficina de Uso da Ferramenta Zoom (Conferência e Gravação de Aulas)
Público: Professores
4a feira (18/03/20) - 16:00 às 17:00
5a feira (19/03/20) - 11:00 às 12:00

A Vice-Reitoria Acadêmica continuará informando os professores sobre os esforços
para manter as nossas atividades acadêmicas neste momento tão desafiador.
Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos
José Ricardo Bergmann
Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Gávea - 22453-900
Rio de Janeiro - RJ - Tel. (021) 35271619 FAX (021) 35271132.
Email: bergmann@puc-rio.br

