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Considerações Iniciais

● Projeto simplificado e de natureza excepcional.

● Selecionar estudantes regularmente matriculados nos cursos 

presenciais e que possam atuar como mediadores virtuais na 

plataforma de apoio às atividades de ensino remotas.

● OBJETIVO GERAL: promover a cooperação mútua entre discentes e 

docentes e a vivência com o professor e com as suas atividades 

técnico-didáticas visando ao êxito do processo ensino-aprendizagem. 



EaD X Atividades de Ensino Remotas

● Educação a Distância;

○ Não é algo novo!

● Atividades de Ensino Remotas em momento de crise;

○ emergency remote teaching

Sugestão de Leitura
The difference 
between emergency 
remote teaching and 
online learning.
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Cooperação



Agentes/Atores

Professores da Turma X
Padrinhos da Turma X Estudantes da Turma X

Líderes de Sala

Mediador Virtual da Turma X

Equipe de Apoio ao Ensino
Coordenação do curso



Atribuições segundo o Edital

● Cooperar no atendimento e orientação aos discentes, visando sua 

adaptação e maior integração e interação na plataforma virtual de apoio 

às atividades de ensino remotas; 

● Auxiliar os discentes na realização das atividades propostas pelos 

docentes na plataforma virtual, sempre que compatível com seu grau de 

conhecimento e experiência; 



Atribuições segundo o Edital

● Colaborar com os docentes na identificação de melhorias na execução 

do processo de ensino, propondo medidas ou recursos alternativos a 

serem implementados na plataforma virtual; 

● Apresentar relatório ao final do período de atuação como estudante 

mediador virtual ou, ainda, sempre que demandado pela instituição. 



Em termos práticos...

● Inserção dos mediadores nos grupos whatsapp das turmas;

● Visualização no espaço das turmas no AVA;

● Grupo whatsapp Mediadores como canal de comunicação com a equipe 

de apoio ao ensino;

● Espaço para os mediadores, no AVA.



Em termos práticos...

● Ficarão atentos às dúvidas e problemas no AVA ou ZAP, principalmente

○ Acesso ao e-mail institucional: nti@muz.ifsuldeminas.edu.br

○ Uso do AVA: presencial@muz.ifsuldeminas.edu.br

○ Pedagógicas (perdeu atividade, etc): 

orientacao@muz.ifsuldeminas.edu.br

○ Acesso à internet? dde@muz.ifsuldeminas.edu.br

○ Computador? orientacao@muz.ifsuldeminas.edu.br

○ Mediadores: Espaço no AVA, Apoio aos Estudantes, Mediadores
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Em termos práticos...

● Buscarão promover um ambiente positivo:

○ Incentivar os estudantes a aprenderem da forma que for possível, e 

a ficarem engajados com a ideia de aprendizagem.

○ Fazer da pandemia uma oportunidade para aprender, conectar 

conteúdos, possíveis soluções para os problemas, como apoiar a 

comunidade, etc.



Vamos juntos?!


