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APRESENTAÇÃO

A fim de contribuir e fortalecer a política institucional de desenvolvimento para a

Educação a Distância na Unipampa e de buscar a excelência na oferta de serviços e

produtos, apresentamos este Plano de Contingência sobre o Ambiente Virtual de

Aprendizagem e Materiais Didáticos para atividades a distância.

Este plano apresenta informações sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),

Materiais Didáticos para EaD e descreve possíveis ocorrências com as indicações de

orientações e procedimentos para solução. Tem-se como objetivo, deste modo, a

continuidade da oferta dos serviços, sistemas e ferramentas à comunidade acadêmica da

universidade.

1 - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são plataformas que possibilitam a

realização de aulas online, tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona. O AVA

ainda facilita a comunicação e a interação entre professores e alunos, diminuindo barreiras

na aprendizagem que possam ser ocasionadas pela distância física.

Os cursos a distância da Unipampa utilizam, como AVA, a plataforma Moodle
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment). Este AVA é um sistema de

gestão de aprendizagem muito utilizado na modalidade a distância, que permite o

compartilhamento de materiais, realização de atividades e a interação entre docentes,

tutores e discentes e, assim, auxilia os educadores a criar, com facilidade, cursos online de

qualidade.

O Moodle está integrado com o sistema acadêmico através do módulo Portal do

Professor, no sistema GURI (Gestão Unificada de Recursos Institucionais). Desse modo é

possível exportar o componente curricular por ano/período para o Moodle e criar

automaticamente o ambiente com a turma já incluindo os discentes matriculados.

Os manuais de utilização do Moodle, tanto para docentes, quanto para discentes,

são disponibilizados na página da Divisão de EaD, bem como no próprio menu lateral da

página inicial do ambiente Moodle. Tais manuais visam apresentar de forma mais detalhada

o funcionamento dos recursos disponíveis, considerando o perfil de cada usuário.

É recomendado que no início de cada semestre o docente estabeleça acordo com

os discentes sobre alternativas para casos de indisponibilidade não programada dos

sistemas, e deixe registrado no plano de ensino.

Ocorrências relacionadas a ferramentas, sistemas institucionais e acessos são

solucionadas pela equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da



Unipampa (DTIC). O atendimento é realizado através do sistema GAUCHA - Gestão

Administrativa Unificada de Chamados. Caso o sistema GAUCHA esteja indisponível, pode

ser enviado e-mail relatando a situação para: suporte@unipampa.edu.br.

Acesse:

Manual de Utilização do Moodle 3.9 - perfil Aluno (link externo).

Manual de Utilização do Moodle 3.9 - perfil Professor (link externo).

Acesso ao GAUCHA (link externo).

Abaixo listamos ocorrências relacionadas ao funcionamento geral do Moodle e

integração Guri/Moodle, assim como orientações indicadas para solução:

A. Lentidão, travamento ou indisponibilidade
Responsável: Divisão de Governança e Nuvem - DGN - DTIC

Ação: Abrir chamado no sistema GAUCHA para a área de Tecnologia da Informação

(DTIC).

B. Erro de Login / Nome de usuário ou senha errados.
Responsável: Usuário / DTIC

Ação: É possível resgatar a senha no sistema GURI: https://guri.unipampa.

edu.br/sup/servicos/resgatarSenhaEmail/. Caso a ocorrência persista, pode ser aberto

chamado no sistema GAUCHA com o relato da ocorrência.

C. Impossibilidade do Docente realizar a Integração AVA/Sistema GURI:
Responsável: Secretaria Acadêmica / DTIC

Ação: Inicialmente o docente deve entrar em contato com a Secretaria Acadêmica e

verificar se o Componente Curricular foi ofertado corretamente e se foi realizado o vínculo

do docente a este. Caso o erro persista, deve-se abrir chamado no GAUCHA para a área de

TICs (DTIC).

D. Erro na vinculação do estudante ao Componente no Moodle:
Responsável: Docente / Secretária Acadêmica / DTIC

Ação: O docente deve verificar se o aluno está corretamente matriculado através de

consulta ao sistema GURI. Caso tenha alguma pendência, deve-se consultar a Secretaria

Acadêmica da Unidade para ajustes. Após, o docente deve atualizar a integração do

componente no GURI. Caso o erro persista, deve-se abrir chamado no Gaúcha para a área

de TICs (DTIC).
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2 - MATERIAIS DIDÁTICOS

Os materiais didáticos são instrumentos pedagógicos, físicos ou digitais, utilizados

como recurso para auxiliar o discente no processo de ensino e de aprendizagem. Materiais

didáticos podem ser definidos como tecnologias que dão suporte ao ensino aprendizagem,

um conjunto de conteúdos organizados com cuidados pedagógicos em determinado suporte

tecnológico (MILL, D.; SILVA, A. R. da; GONÇALVES, M. R. 2018, p. 412).

Os materiais didáticos utilizados nos cursos EaD da Unipampa devem:

● Ser disponibilizados em formato digital no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Institucional, considerando o princípio da economicidade e o dinamismo do

conhecimento;

● respeitar orientações sobre a acessibilidade, considerando as diferenças e contextos

dos estudantes;

● incluir a identificação de autoria e respeitar os direitos de propriedade intelectual,

não sendo permitido o uso de material intelectual de terceiros sem o direito de uso

expresso.

No Moodle, os materiais didáticos referem-se aos recursos que são utilizados para a

disponibilização de conteúdo dentro do ambiente virtual, sejam textos, imagens, hiperlinks,

apresentações em slides, materiais audiovisuais, dentre outros. Os materiais didáticos

podem ser documentos arquivados no servidor do Moodle, conteúdos em sites externos, ou

criados no próprio Moodle, com o uso dos recursos e ferramentas disponibilizados pelo

ambiente.

Na Unipampa, quando o docente realiza a integração GURI/Moodle no Portal do

Professor, é realizada a importação de Modelo de Componente Curricular com orientações

para a configuração do ambiente pelo docente. As ocorrências sobre os materiais didáticos

no Moodle, desse modo, podem ser encaminhadas ao próprio docente, que tem permissão

para edição dos recursos e atividades. E também é possível encaminhar para a Divisão de

EaD, que realiza o serviço de suporte ao usuário no Moodle, através de abertura de

chamado no GAUCHA ou pelos e-mails: suporte.ead@unipampa.edu.br ou

moodle@unipampa.edu.br.

A. Links quebrados no ambiente do componente curricular no AVA/Moodle:
Responsável: Docente / DED (suporte ao usuário)

Ação: Existem algumas situações que podem deixar o link disponibilizado fora do ar,

quando o navegador exibe mensagem de erro e não consegue encontrar a página solicitada

no servidor: a) Um erro de digitação no link; b) Mudança da página para outro diretório, c)
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Mudança do conteúdo do site para outro domínio. Ao identificar o problema, o usuário pode

encaminhar mensagem ao tutor ou docente pelo ambiente do Moodle ou por e-mail,

notificando o problema. O docente deve verificar qual é a situação e corrigir o problema

conforme cada caso. Os erros de digitação podem ser solucionados pelo próprio docente,

editando o endereço do link. Para os outros casos, quando o docente não possui gerência

de onde o conteúdo está hospedado, recomendamos abertura de chamado no GAUCHA

para área de TI, que será encaminhado para o serviço de suporte ao Usuário da

DED/PROGRAD, para avaliação e atendimento.

B. Material audiovisual em formato não suportado:
Responsável: Docente / DED (suporte ao usuário)

Ação: Os formatos de áudio e vídeo suportados pelo moodle são: .avi .f4v .flv .m4v

.mov .mp4 .ogv .webm .wmv e o limite de tamanho de arquivo para upload é 250Mb.

Recomenda-se a utilização de canais do Youtube para hospedar vídeo-aulas dos docentes,

ou outros materiais audiovisuais e inserir o link do vídeo no Moodle.

C. Acessibilidade em Materiais Didáticos
Responsáveis: Docente / Coordenação Acadêmica (interfaces NINA) / NINA / DED

Ação: Para garantir a acessibilidade na produção de Materiais Didáticos são

disponibilizados aos docentes orientações e manuais no site da Divisão de EaD (link

externo). No Moodle, são oferecidos aos usuários o recurso Bloco de Acessibilidade, a

ferramenta VLibras e é indicado de uso do leitor de tela NVDA (NonVisual Desktop Access):

● O Bloco Acessibilidade permite que os usuários configurem o Moodle para suas

necessidades visuais. Ele suporta a alteração de tamanhos de texto e esquemas de

cores. As personalizações são salvas na sessão do usuário, permitindo que elas

persistam entre as páginas e também podem ser salvas no banco de dados,

permitindo a aplicação permanente;

● VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz

conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras;

● NVDA é uma plataforma para a leitura de tela, um programa em código aberto que

facilita a inclusão digital de deficientes visuais.

Em cada campus da UNIPAMPA há servidores nas Coordenações Acadêmicas que

atuam como Interface de Acessibilidade e que , juntamente com o Núcleo de Inclusão e
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Acessibilidade (NInA) da Universidade, oferecem aos acadêmicos com deficiência, altas

habilidades e/ou transtornos globais de desenvolvimento, apoio para sua permanência e

êxito na Universidade. Contato do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA), através do

email nina@unipampa.edu.br. Além disso, os campi possuem diversos recursos de

acessibilidade de acordo com a especificidade de cada campus, tais como: acervo cultural

em formato acessível (áudio e Braille); conjunto de sólidos geométricos; fone de ouvido com

microfone; gravador digital de voz; impressora braille; impressora laser; leitor de livros

acoplado a computador Desktop (na biblioteca); lupa eletrônica; scanner; mesas escolares

adaptadas; netbooks; notebook; software leitor de tela Jaws for Windows (licença) e Dosvox

( livre); teclado numérico.

Interfaces NINA por campus:

Campus Alegrete
Interface: Roberta dos Santos Messa

Cargo: Tradutora/Intérprete de LIBRAS

e-mail: robertamessa@unipampa.edu.br

Campus Bagé
Interface: Nilton Cézar Rodrigues Menezes

Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais

e-mail: niltonmenezes@unipampa.edu.br

Campus Caçapava do Sul
Interface: Liara Londero de Souza

Cargo: Assistente Social

e-mail: liarasouza@unipampa.edu.br

Campus Dom Pedrito
Interface: Geise Loreto Laus Viega

Cargo:  Administradora

e-mail: geiseviega@unipampa.edu.br

Campus Itaqui
Interface: Bruna Todeschini

Cargo:  Tradutora/Intérprete de LIBRAS

e-mail: brunatodeschini@unipampa.edu.br

Campus Jaguarão
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Interface: Cristiani Gentil Ricordi

Cargo: Assistente em Administração

e-mail: cristianiricordi@unipampa.edu.br

Campus Santana do Livramento
Interface: Mariana Pereira Castro Figueira

Cargo:  Tradutora/Intérprete de LIBRAS

e-mail:  marianafigueira@unipampa.edu.br

Campus São Borja
Interface: Gilvane Belem Correia

Cargo:  Pedagoga

e-mail: gilvanecorreia@unipampa.edu.br

Campus São Gabriel
Interface: Alessandra Barazzutti

Cargo:  Assistente em Administração

e-mail: alessandrabarazzutti@unipampa.edu.br

Campus Uruguaiana
Interface: Roger Cristiano Baigorra Machado

Cargo:  Técnico em Assuntos Educacionais

e-mail: rogermachado@unipampa.edu.br

3 - BIBLIOTECAS VIRTUAIS

A. Minha Biblioteca:
A Unipampa disponibiliza para todos integrantes da universidade (alunos,

professores e técnicos administrativos) a Plataforma Minha Biblioteca, a qual possui um

amplo acervo multidisciplinar com aproximadamente 8.000 livros, composto pelos Grupos

Grupa A, Gen, Atlas, Manole e Saraiva, que compreende obras das diversas áreas do

conhecimento em português.

O acesso a Plataforma Minha Biblioteca ocorre por meio do Pergamum. Basta o

usuário primeiramente realizar seu login no sistema, digitar no campo de busca o nome do

livro e assinalar o tipo de material “E-books”. Os resultados que aparecerem já vão trazer os

E-books da Minha Biblioteca. Para servidores o acesso é realizado com o login institucional

https://pergamum.unipampa.edu.br/biblioteca/index.php


no formato “nomesobrenome” e senha institucional. Para os alunos, o acesso é realizado

através do número de matrícula e senha da Unipampa.

Ocorrência: Problemas no acesso

Responsável: Sistema de Bibliotecas da Unipampa (SISBI)

Ação: Caso possua algum problema de acesso à Plataforma Minha Biblioteca, é

necessário abrir um chamado via sistema GAUCHA (https://gaucha.unipampa.edu.br/)

direcionado à Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas. Em caso de dúvidas, o usuário

pode entrar em contato com a biblioteca de sua unidade.

B. Biblioteca Pearson - UAB
A Biblioteca Virtual da Pearson é disponibilizada de maneira complementar, para os

alunos, professores e demais envolvidos em cursos de educação a distância ofertados pelo

convênio Universidade Aberta do Brasil. A Biblioteca Virtual da Pearson disponibiliza um

acervo completo de mais de 8.000 e-books de livros-texto, com acesso ilimitado e

multiusuário. Fazem parte do consórcio Biblioteca Virtual os selos editoriais da Pearson

Education: Prentice Hall, Makron Books e Addison Wesley e as Editoras parceiras:

Contexto, Ibpex/Intersaberes, Cia das Letras, Casa do Psicólogo, Rideel, Aleph, Papirus,

Educs, Jaypee Brothers, Callis, Lexikon, Summus, Interciência, Autêntica, Vozes, Freitas

Bastos, Oficina de Textos, Difusão, EdiPucRs, Brasport, Labrador, Yendis, Blucher,

Boitempo, Global, Ícone, Neurus, Del Rey e Processo.

O acesso a Biblioteca Virtual da Pearson ocorre diretamente no site da biblioteca

(https://plataforma.bvirtual.com.br/#). O login é o e-mail institucional, sendo que a senha é a

cadastrada pelo próprio usuário. O cadastro dos usuários é realizado pela Divisão de

Educação a Distância, conforme demanda dos Coordenadores de Cursos UAB.

Ocorrência: Problemas no Acesso

Responsável: Setor de Assuntos Administrativos de EaD - DED/PROGRAD

Ação: Caso possua algum problema de acesso à Biblioteca Virtual da Pearson, é

necessário encaminhar um e-mail para ead@unipampa.edu.br.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além das orientações descritas neste plano de contingências, a Unipampa realiza

outras ações que visam uma atuação preventiva. No sistema GURI é disponibilizada uma

lista de manuais sobre procedimentos, serviços e ferramentas da instituição. Além disso,

são realizadas pela DTIC manutenções nos sistemas, que são notificadas com

https://plataforma.bvirtual.com.br/#


antecedência por e-mail à comunidade de servidores e estudantes da Universidade. É

possível também consultar as manutenções programadas pela DTIC em

https://sites.unipampa.edu.br/atendimento/.

A Divisão de EaD, bem como outros setores da Instituição, tais como o Núcleo de

Pedagogia Universitária da PROGRAD e a Divisão de Avaliação, Desenvolvimento e

Capacitação de Pessoal (DADCP) da PROGEPE, oferecem atividades de capacitação aos

servidores da instituição com temáticas variadas que auxiliam nas boas práticas

pedagógicas e no bom uso e funcionamento de recursos e sistemas, tanto institucionais

como externos.

Outras informações complementares sobre o AVA, Materiais Didáticos e legislação

sobre a Educação a Distância podem ser encontradas no site da Divisão de EaD da

PROGRAD.
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