
COMITÊ DO 
SEMESTRE LETIVO 

SUPLEMENTAR
Reunião de Instalação

Relatório de Ações



13 - Enquetes sobre Condições de Aprendizagem Online (CAO) em
tempos de COVID-19, para estudantes, e sobre Competências Digitais
(Digicomp), para docentes.

19 - Portaria nº 103/2020 Suspensão das atividades na UFBA como
medida de combate à disseminação do Coronavírus.

29 - Enquetes sobre condições de trabalho e estudo em contexto
remoto, para discentes, docentes e técnicos
Lançamento do UFBA EM MOVIMENTO
GT para elaboração do plano de setor das atividades acadêmicas
Consulta à comunidade - 100 documentos encaminhados fruto das
discussões nas Unidades Universitárias.

05 - Lançamento do Guia do Docente para o Semestre
Letivo Suplementar
Período de planejamento acadêmico 04 a 28 de agosto

21 - Conselho Universitário aprova Proposta de Semestre Letivo Suplementar (SLS)
apresentada pela Administração Central
24 - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprova o calendário acadêmico do SLS
29 - Conselho Acadêmico de Ensino regulamenta as atividades de ensino do SLS
30 - Lançamento do Programa de capacitação dos docentes para aprimoramento do uso
de tecnologias em sala de aula virtual.

18 - Realização do Congresso Virtual 2020

Período deMatrícula. De 31 de agosto a 03 de setembro
Reabertura de sistema para ajustes de matrícula até 06 de outubro
Período do Semestre Letivo Suplementar. De 08/09 a 18/12/2020.



CAPACITAÇÃO









TECNOLOGIAS



Graduação

Disciplinas oferecidas: 1.825

Turmas oferecidas: 4.998

Vagas oferecidas: 87.422

Vagas preenchidas: 68.728

Estudantes Matriculados: 24.252

Docentes: 2.344

Pós-Graduação

Componentes oferecidos: 968

Turmas oferecidas: 659

Vagas oferecidas: 14.628

Vagas preenchidas: 10.499

Estudantes Matriculados: 4.472

Docentes: 840

Dados Gerais do SLS



• ava.ufba.br– 8 servidores

• conferênciaWeb – 14 servidores

• moodle.ufba.br – 2 servidores

• CAFe – 4 servidores

ava.ufba.br

INFRAESTRUTURA



Dados de 08/09/2020 à 30/09/2020

UFBAEMMOVIMENTO.UFBA.BR



Dados de 08/09/2020 à 30/09/2020

•••
2.888 docentes (perfil)

•••
22.916 estudantes 

(perfil)
•••

5.817 cursos
•••

4.993 de graduação
•••

824 de pós-graduação
•••

AVA.UFBA.BR



Dados de 08/09/2020 à 30/09/2020

MOODLE.UFBA.BR



Dados de 08/09/2020 à 30/09/2020

67.608 total de contas criadas

3.575 docentes
57.467 estudantes
6.561 técnicos

51.295 nunca logaram 

2.124 docentes
42.850 estudantes

76%

24%

Nunca logaram Logaram

GOOGLE MEET

Gsuite.UFBA



5.721 ligações

2.565 atendidas
2.591 abandonadas
565 desistentes

*Aumento de:
258% em ligações
884% em abandonadas
e 344% no TME

*em relação a agosto

Helpdesk: LIGAÇÕES



96%

2%2%

Tickets by Status

fechado pendente aberto

Tickets by Source
Helpdesk: CHAMADOS



ATIVIDADES ACADÊMICAS



Ações para preparação do Semestre Letivo Suplementar (parte 1)

• Criação e lançamento do Portal UFBA em MOVIMENTO com suas diversas ações de formação, apoios e orientações

• Elaboração do Guia do Professor e de diversos outros materiais 

• Criação do ambiente AVA.UFBA e instalação de ferramentas integradas

• Quantidade de salas criadas no ambiente virtual AVA.UFBA:
• Graduação - 4.993
• Pós-graduação - 758
• Lato sensu - 66
• Extensão - 09
• Cursos Moodle SEAD - 39

• Quantidade de perfis/alunos criados no ambiente AVA.UFBA  - 35.666



Ações para preparação do Semestre Letivo Suplementar (parte 2)

• Enquetes e estabelecimento das condições de acesso dos docentes e discentes aos ambientes virtuais

• Elaboração de um FAQ com informação relativas ao SLS para toda a comunidade 

• Constituição de um Grupo de Trabalho - GT interinstitucional para a construção do Portal de Sistemas e Objetos de 
Aprendizagens Digitais

• Constituição de um grupo de Assessoria Pedagógica para docentes da UFBA – APDU, com a proposta de acompanhar e 
apoiar os docentes da UFBA em suas demandas didático-pedagógicas emergentes para o retorno ao trabalho docente na
modalidade online

• Utilização do ambiente Moodle e do espaço webconf RNP, com mediação de fóruns, atendimento em chat, lives 
semanais e compartilhamento de experiências.

• Atualmente a turma está com 267 docentes. 
• Participam da APDU servidoras do Núcleo de Currículos e Programas.



• Organização da série de Webinários para tratar diversos temas relacionados à educação não presencial, tais como os 
“temas emergentes de educação on line”.

• Organização e participação de diversas webconferências, envolvendo setores da gestão e comunidade para 
esclarecimento de processos e sistemas, tais como o webinário “Procedimentos para o Semestre Letivo Suplementar para 
Departamentos e Colegiados” – PROGRAD + PROPG + SUPAC + SEAD

• Participação em reuniões de Congregações para esclarecer sobre os Procedimentos para o Semestre Letivo Suplementar
e reuniões com estudantes de diferentes unidades

• Lançamento de Edital PROGRAD para monitoria para o Semestre Letivo Suplementar

• Lançamento do Edital PROGRAD para seleção de bolsistas de residência pedagógica PIBID (Programa de iniciação à 
docência)

Ações para preparação do Semestre Letivo Suplementar (parte 3)



• Elaboração e divulgação de proposta de Plano de Ensino-Aprendizagem para o Semestre Letivo Suplementar;

• Divulgação das orientações sobre SLS por meio das listas institucionais da UFBA, com comunicação direta com 
coordenadores de colegiados e chefes de departamentos/coordenações acadêmicas);

• Estímulo para criação de vagas pelos Departamentos;

• Elaboração de um Mooc (curso aberto) sobre Avaliação da Aprendizagem, lançado em setembro; 

• Participação em fóruns de debates e mesas, tais como a mesa "Avaliação da aprendizagem: desafios para o semestre
suplementar da UFBA", a convite do Conselho Acadêmico de Ensino

• Planejamento para lançamento do Ateliê Didático Online, com previsão de início do Módulo 1 em outubro e dos Módulos 2 
e 3 em novembro;

• Mediação para identificar campos para oferta de estágios obrigatórios para cursos de Licenciatura;

Ações para preparação do Semestre Letivo Suplementar (parte 4)



• Editais PROEXT Tessituras (especialmente criados para SLS)

• ACCS – 17 inscritos, 16 contemplados

• PAEXDoc (apoio à Extensão docente) – 105 inscritos, 80 contemplados

• PAEXTec (apoio à Extensão de servidores técnicos) – 16 inscritos, 13 contemplados

• PIBExA de Experimentação Artística – 122 inscritos, 96 contemplados
• Chamada de Apoio à Eventos Estudantis (graduação) – 28 inscritos, 21 contemplados
• Chamada de Apoio à Extensão na Pós-Graduação – 33 inscritos, 31 contemplados
• Chamada de Apoio de TI para eventos (inclusive aulas) SLS – 71 inscritos (em processo de seleção).

Ações para preparação do Semestre Letivo Suplementar (parte 5)



Funcionamento do Semestre Letivo Suplementar 



Funcionamento do Semestre Letivo Suplementar



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL



EDITAL INSCRITOS CONVOCAÇÃO
CHAMADA PARA SLS Nº 01 e 

02/2020 237 162

Edital nº 08/2020 Apoio para 
Acesso à Internet  1057 1057

Edital nº 09/2020 Auxílio de 
Apoio à inclusão Digital 1967 1300

Edital nº 10/2020
Atuação no Projeto Tendas

Virtuais/Área de Saúde
Fase de inscrição 40

Edital nº 11/2020
Atuação no Projeto Tendas

Virtuais/Área de TI
Fase de construção 50

Assistência Estudantil - Semestre Letivo Suplementar



Assistência Estudantil – Tendas Virtuais
TENDAS VIRTUAIS Execução de estratégias de inclusão digital direcionadas a 
estudantes de graduação em vulnerabilidades socioeconômica durante o SLS

OBJETIVO
Ofertar a estudantes de graduação espaços seguros de acesso à equipamentos e internet no Campus da UFBA durante o
SLS, conforme medidas de segurança sanitária de prevenção à COVID19.

PÚBLICO ALVO
Estudantes cadastradas/os na PROAE que estejam regularmente matriculadas/os no SLS e façam solicitação de acesso
via cadastro próprio a ser divulgado no site da PROAE. Visando garantir o equilíbrio entre oferta e demanda, estabelece-se
como critério de prioridade, estudantes com inscrição no Edital n. 09/2020 de apoio à inclusão no SLS, que não foram
contempladas/os com o benefício.



Rede de Proteção Psicossocial da UFBA

Proposta Propõe-se uma ação articulada e integrada entre os
diversos Projetos, Programas e Serviços existentes na
Universidade Federal da Bahia voltados para o 
atendimento das demandas psicossociais.

Potencializar recursos e unir esforços, possibilitando um  
atendimento colaborativo, bem como a criação de novas 
propostas para o enfrentamento das demandas 
psicossociais provenientes da comunidade 
universitária/UFBA, em tempos de pandemia.

Objetivo



Integrantes
da Rede de 
Proteção

Psicossocial

Pró-reitoria de desenvolvimento de Pessoas - PRODEP 
(Coordenação)

Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil-
PROAE  (Vice-coordenação)

Ouvidoria Geral da Reitoria

Instituto de Psicologia

Psiu - Programa de Saúde Mental e Bem Estar

Serviço Médico Universitário Rubens Brasil - SMURB

Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional -
SUPAD

Rede de Proteção Psicossocial da UFBA



Prodep

Proae

PSIU

SupadIPS

SMURB

Ouvidoria

Atuação
em grupo

Rede de Proteção Psicossocial da UFBA


