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Resumo: A pandemia do vírus COVID-19 trouxe mudanças a diversas esferas da 

sociedade e na educação não foi diferente. As aulas que eram presenciais precisaram 

ser retomadas de forma remota, restando pouco tempo para a adaptação de alunos e 

servidores. Frente a essa situação torna-se imprescindível o domínio das tecnologias de 

aprendizado online e esse é um dos desafios emergentes do IFSP. No Câmpus 

Avançado Jundiaí foram realizadas diversas pesquisas referentes ao acesso remoto dos 

estudantes e servidores e quais são os conhecimentos que estes têm das ferramentas a 

serem utilizadas nas atividades educacionais online. O presente projeto justifica-se 

devido à existência de alunos que não conhecem ou não estão habituados a utilizar em 

seu cotidiano ferramentais tais como: Microsoft Teams, Moodle, Zoom, Google Meet, 

e-mail acadêmico, SUAP. O oferecimento de bolsas para os estudantes visa a incentivar 

a participação em atividades escolares, a autonomia frente a situações desafiadoras e a 

aumentar as possibilidades de comunicação entre alunos e professores. Deste modo, os 

bolsistas poderão auxiliar os docentes a testar ambientes, enunciados de atividades, 

processos avaliativos, entre outros, e ajudar os colegas nas dúvidas, dificuldades de 

acesso, de envio de tarefas, elaboração de tutoriais e demais demandas relacionadas, 

minimizando as barreiras enfrentadas no atual contexto da educação. 

 

Disciplinas relacionadas: 

Disciplina Curso 

Informática Básica Administração 

Informática e Sistemas Aplicados a Logística Logística 

Língua Portuguesa e Literatura Logística e Administração 

Administração Geral e Gestão de Pessoas Logística 

Gestão de Pessoas Administração 

 

Número de bolsistas: 03 Carga horária semanal: 15 horas 

 

Perfil básico do bolsista: Ser estudante do curso de Logística ou Administração do 

Câmpus Avançado Jundiaí. Ter conhecimento intermediário de ferramentas de 

trabalho como Pacote Office (Microsoft Word, PowerPoint, Excel), Google Docs, 

Google Forms, Google Apresentações e Google Drive, Microsoft Teams, Moodle, 

Zoom, Google Meet, e-mail acadêmico IFSP, SUAP, criação de PDFs. 

Ter realizado algum curso online na plataforma Moodle será um diferencial. 

 

Atividades previstas: Auxiliar os demais estudantes do Câmpus quanto ao acesso e à 

utilização de ferramentas tecnológicas e de aprendizado online, ajudando com dúvidas, 

dificuldades de acesso, de envio de tarefas, elaboração de tutoriais e demais demandas 

relacionadas. Dar feedback aos professores quanto à compreensão das atividades 

propostas nos ambientes de aprendizagem, enunciados, processos avaliativos, entre 

outros. 
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Público-alvo (beneficiários diretos e indiretos): 

Estudantes e servidores do Câmpus Avançado Jundiaí. 

 

Resultados esperados e contribuições para a área: 

Espera-se facilitar o acesso dos alunos às aulas remotas e suprir as necessidades 

operacionais durante a realização das atividades propostas, diminuindo o grau de 

dificuldade que o não conhecimento das ferramentas pode ocasionar. Espera-se que, 

eliminada esta barreira, os alunos tenham maior possibilidade de aproveitamento dos 

conteúdos do curso, corroborando o aprendizado e diminuindo os casos de trancamento e 

cancelamento de matrículas. Os bolsistas contarão com uma equipe de apoio para 

auxiliar na organização de suas atividades e formação contínua. 

 

Cronograma de execução (detalhar mês a mês): 

Agosto: Seleção dos bolsistas, Início das atividades em 17/08/2020, Reuniões de 

orientação, Formação no ambiente Moodle, Apoio aos estudantes e professores; 

Setembro: Reuniões de orientação, Apoio aos estudantes e professores, Relatório de 

atividades; 

Outubro: Reuniões de orientação, Apoio aos estudantes e professores, Relatório de 

atividades; 

Novembro: Reuniões de orientação, Apoio aos estudantes e professores, Relatório de 

atividades; 

Dezembro: Reuniões de orientação, Apoio aos estudantes e professores e Realização 

de relatório final (até 17/12/2020) sobre as atividades desenvolvidas e quantitativos 

de atendimentos. 

 

 

Viabilidade: 

O projeto é viável pois busca fornecer apoio aos estudantes que apresentem 

dificuldades no acesso e uso das ferramentas utilizadas no ensino remoto e apoio aos 

professores na disponibilização de atividades que sejam acessíveis aos estudantes. 
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