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PALAVRAS	DO	COORDENADOR	

O	GGTE	 tem	como	missão	apoiar	as	ações	 InsOtucionais	no	uso	de	
tecnologias	educacionais	na	graduação,	pós-graduação	e	extensão	da	
UNICAMP.	Foi	possível	caminhar	seguindo	o	propósito	desta	missão.	
Experimentamos	 uma	 grande	 ampliação	 de	 aOvidades	 e	
relacionamentos	 diversos,	 interna	 e	 externamente,	 como	 pode	 ser	
visto	no	quadro	resumo	das	abvidades	do	GGTE	em	2017	e	2021	que	
ilustram	essas	palavras.	

Acredito	que	a	marca	que	deva	ficar	 registrada	para	o	período	 será	
aquela	 relacionada	 à	 atuação	 do	GGTE	na	 pandemia	 COVID-19,	 nos	
anos	de	2020	e	início	de	2021.		

Contudo,	 é	 preciso	 destacar	 a	 melhoria	 nos	 ambientes	
virtuais	 de	 aprendizagem	 (AVA)	 que	 oferecemos	 à	
comunidade	interna.	Moodle	e	Google	Classroom	tornaram-
se	mais	robustos	e	confiáveis,	mesmo	após	o	ataque	hacker	
em	 janeiro	 de	 2020	 aos	 sistemas	 computacionais	 da	
Unicamp.	 Hospedagem	 em	 nuvem	 computacional,	
atualizações	tecnológicas	dos	sistemas	de	sincronização	de	
dados,	mudança	 na	 autenOcação	 de	 usuários	 e	 efebvação	
de	parcerias	consbtuem	um	bom	porgólio	das	ações.	

Fig.	–	Rol	de	Abvidades	nas	quais	o	GGTE	estava	envolvido	em	2017.	
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PALAVRAS	DO	COORDENADOR	

Em	contraparbda,	o	TelEduc	foi	desconOnuado	do	Ensino	Aberto	logo	
no	 início	do	período,	em	2018,	por	mobvos	 técnicos	e	 segurança	do	
ambiente.	Nosso	serviço	AVA	é	provido	para	mais	de	40.000	usuários	
e	contempla	também	treinamentos	e	suporte	personalizado.	

A	 produção	 de	 áudio	 e	 vídeo	 no	 GGTE	 teve	 alta	 demanda.	 Foram	
diversos	projetos	com	docentes	e	órgãos,	incluindo	o	fomento	gerado	
pelo	Edital	Ensino	Híbrido	lançado	pela	PRG	e	CGU.	

	

	

Fig.	–	Rol	de	Abvidades	nas	quais	o	GGTE	estava	envolvido	em	2021.	

ii	



PALAVRAS	DO	COORDENADOR	

Nosso	estúdio	de	gravação	possui	bons	equipamentos	e	bom	espaço	
de	 trabalho.	 Precisamos	 avançar	 na	 produção	 em	 escala	 e	
diversidade	 de	 serviços.	 A	 criação	 do	 MOOC	 GGTE	 em	 2019	
consbtuiu	mais	um	atrabvo	à	comunidade	para	produção	de	material	
mulbmídia.	
Nossa	 parceria	 com	 o	 EA2	 foi	 bastante	 proZcua.	 Essa	 interação	
começou	na	organização	do	Inovações	Curriculares	e	foi	intensificada	
pelas	 ações	 do	 RenovaGrad	 e	 da	 pandemia	 de	 Covid-19.	 O	 ensino	
híbrido	 e	 o	 ensino	 remoto	 mobvaram	 a	 criação	 de	 um	 evento	
próprio,	 Desafios	 da	 Educação	 Digital,	 em	 consonância	 com	 os	
conceitos	da	Unicamp	Digital,	previsto	no	PLANES.	

Um	 úlbmo	 destaque	 refere-se	 às	 discussões	 sobre	 a	
construção	 de	 uma	políOca	 de	 educação	 digital	 para	 a	
Unicamp.	 Parbcipamos	 de	 um	 GT	 que	 elaborou	 uma	
minuta	e	que	está	a	disposição	para	o	debate	em	nossa	
comunidade.	O	ambiente	de	respeito	e	cooperação	entre	
os	órgãos	Unicamp	rendeu	bons	projetos	colaborabvos.		

Finalizo	 comentando	 do	 desafio	 pessoal	 que	 foi	
coordenar	 o	 GGTE	 por	 04	 anos.	 Agradeço	 ao	 apoio	 da	
equipe	de	 colaboradores,	 essencial	 no	desenvolvimento	
das	abvidades,	e	aos	colegas	de	outros	órgãos.		

Acreditamos	 que	 nosso	 trabalho	 contribuiu	 para	 o	
desenvolvimento	das	aOvidades	de	educação	digital	da	
Unicamp	e	que	este	período	possa	servir	de	experiência	
para	construção	de	um	Novo	GGTE!	

Marco	Antonio	Garcia	de	Carvalho	
Coordenador	do	GGTE	

Professor	–	Faculdade	de	Tecnologia	
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SUMÁRIO	
EXECUTIVO	

O	 GGTE	 experimentou	 um	 grande	 aumento	 em	 suas	 aLvidades	 no	
período	 2017-2021,	 seja	 em	 quanLdade	 ou	 em	 diversidade.	
Destacam-se	alguns	pontos:	

1.  Maior	interação	com	o	EA2;	
2.  Estabelecimento	 do	 convênio	 com	 UNIVESP	 e	 outras	 parcerias	

externas;	
3.  Melhoria	 nos	 ambientes	 virtuais	 de	 aprendizagem	 Moodle	 e	

Google	Classroom	e	criação	do	MOOC	GGTE;	
4.  Discussões	sobre	a	definição	de	uma	políLca	de	educação	digital	

da	Unicamp;	
5.  Forte	atuação	no	apoio	ao	ensino	remoto	emergencial	no	período	

da	pandemia	COVID-19.	

Fig.	Nuvem	de	palavras	deste	Relatório	GGTE	2017-2021	
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RECURSOS	HUMANOS	

A	área	de	RH	e	cerbficação	do	GGTE	sofreu	várias	transformações	no	
período,	 conforme	 ilustra	 o	 gráfico	 abaixo.	 Ocorreram	 desligamentos	
por	 transferência	 (PRS),	 aposentadoria,	 pedido	 de	 demissão	 e	
afastamento	com	prejuízo	de	vencimentos.	Em	contraparbda,	bvemos	
também	movimentos	no	senbdo	a	favor	do	órgão,	com	transferências	
da	 EXTECAMP,	 FEAGRI	 e	 DGA.	 Houve	 também	 o	 ingresso	 do	
coordenador	associado,	em	meados	de	2019,	e	de	dois	estagiários	em	
janeiro	de	2021	(apoio	da	COMVEST).	

Dada	 a	 dimensão	 da	 UNICAMP,	 é	 diZcil	 ter	 escala	 nos	 projetos	
desenvolvidos	 pelo	 GGTE	 com	 o	 número	 de	 áreas	 e	 colaboradores	
existentes	em	cada	uma	delas.	Cito,	por	exemplo,	á	área	de	produção	
mulbmídia,	com	2	colaboradores	responsáveis	por	todo	o	processo,	da	
gravação	à	edição.	
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RECURSOS	HUMANOS	

Em	 sua	 nova	 cerbficação,	 o	GGTE	 foi	 agregado	 ao	 EA2	 na	 forma	 de	
uma	 seção.	 Isso	 resultou	 também	 na	 perda	 da	 função	 de	 AT	 e	 da	
redução	do	nível	de	GR	da	coordenação.	Esse	é	um	passo	importante	e	
pode	ter	implicações,	por	exemplo,	na	missão	do	órgão.	

Apresenta-se	a	seguir	alguns	momentos	da	atuação	dos	colaboradores	
do	GGTE	em	diferentes	situações.	

Luciana,	 Fernanda	 e	 Patrícia	 -	 Oficina	 de	
Pintura,	2019,	CCUEC.	

Renata	 e	 Roberto	 -	 Oficina	 sobre	
Moodle	2017,	Inov.	Curriculares.	

Valdir	 Júnior	 e	 Profa.	 Eliana	 Amaral	 –	
Gravação	de	vídeo	no	estúdio	do	GGTE	
para	a	Calourada	2020.	

2
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CONVÊNIO	UNIVESP	

As	ações	para	o	estabelecimento	de	um	
convênio	de	cooperação	com	a	UNIVESP	
iniciaram	 ainda	 em	 2017,	 em	 uma	
tentabva	 conjunta	 do	 CRUESP.	 Após	
diversas	 reuniões	 e	 discussões	 sobre	 as	
possíveis	 bases	 do	 convênio,	 cada	
Universidade	 tratou	 de	 personalizar	 e	
adequar	 aos	 seus	 procedimentos	
internos.	

O	 Convênio	 UNICAMP-UNIVESP	 foi	
assinado	 em	 2018,	 sendo	 o	 executor	 o	
Prof.	 Marco	 Antonio,	 coordenador	 do	
GGTE.	 Atualmente	 possuímos	 2	 termos	
adiOvos:	 o	 primeiro	 contempla	 a	
atuação	de	docentes	como	conteudistas	
e	 elaborador	 de	 itens	 de	 avaliação;	 o	
segundo	 termo	 adiOvo	 trata	 da	
parOcipação	de	estudantes	de	mestrado	
e	 doutorado	 como	 facilitadores	 em	
disciplinas	de	graduação	da	UNIVESP.	

DOCENTES	PARTICIPANTES	

VALOR	INVESTIDO	PELA	UNIVESP	

19	

R$	578.660,00	

FONTE:	UNIVESP,	JAN/21	

MESTRANDOS	PARTICIPANTES	

VALOR	INVESTIDO	PELA	UNIVESP*	

225	

R$	8.700.000,00	

FONTE:	UNIVESP,	JAN/21	

DOUTORANDOS	PARTICIPANTES	

286	

AUTOR	/	CONTEUDISTA	

PROGRAMA		DE	FORMAÇÃO	

*EsLmaLva	GGTE	feita	a	parLr	do	número	médio	
de	meses	que	os	alunos	atuaram	no	programa	

TERMO	ADITIVO	2019	

TERMO	ADITIVO	2021	

500	

625	

TOTAL	DE	BOLSAS	
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PARCERIAS	EXTERNAS	

METAREDE	é	uma	rede	de	insOtuições	
ibero-americanas	com	foco	no	uso	de	
recursos	 TIC	 com	 o	 objebvo	 de	
comparblhar	melhores	prábcas,	 casos	
de	 uso	 e	 desenvolver	 projetos	
co laborabvos.	 A	 METAREDE	 é	
organizada	 em	 grupos	 de	 trabalhos	
em	 cada	 país,	 sendo	 a	 UNICAMP	
coordenadora	 do	 Grupo	 de	 Trabalho	
em	 Tecnologias	 Educacionais,	 por	
meio	 do	 Prof.	 Marco	 Antonio	 G.	
Carvalho.	 Nossa	 parbcipação	 iniciou-
se	em	setembro	de	2019.	

A	 parceria	 com	 a	 BLOX	 Educabon	
está	 no	 âmbito	 do	 RENOVAGRAD	 e	
visa	 promover	 a	 discussão	 sobre	
desenvolvimento	 de	 currículos	 nos	
cursos	 de	 engenharias.	 A	 empresa	
p o s s u i 	 u m a 	 f e r r a m e n t a	
computacional	 para	 análise	 e	
desenvolvimento	 de	 currículos	 e	
doou	 serviços	 	 à	 UNICAMP	 via	
programa	Parceiros	da	UNICAMP.	
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PARCERIAS	EXTERNAS	

A	 MCGraw-Hi l l	 ofereceu	 a	
uOlização	 de	 duas	 plataformas	
voltadas	ao	ensino	de	graduação,	
ALEKS	 e	 CONNECT.	 Funcionam	
como	ambientes	de	aprendizagem	
e	 possibilitam	 a	 realização	 de	
testes	 online,	 por	 exemplo.	 Um	
p r o j e t o	 p i l o t o	 e s t á	 em	
andamento	 com	 professores	 de	
diferentes	Unidades	de	Ensino.	

A	parceria	com	as	empresas	Beyond	
p o s s i b i l i t o u	 a	 a t u a l i z a ç ã o	
tecnológica	 da	 ferramenta	 de	
sincronização	de	dados	DAC,	GGTE	e	
Google	 Classroom .	 Ainda	 irá	
m e l h o r a r	 o s	 p r o c e s s o s	 d e	
administração	 do	 ambiente	 que	
envolvem	esse	comparblhamento	de	
dados.	 A	 empresa	 doou	 horas	 de	
desenvolvimento	 de	 sooware	 e	
treinamento	 de	 colaboradores	 do	
GGTE	e	DAC	 via	 programa	Parceiros	
da	UNICAMP.	
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PARCERIAS		EXTERNAS	-	METAREDE	

A	 METAREDE	 é	 uma	 parceira	 que	 também	 possui	 a	 colaboração	 da	
Universia.	Em	2020	elaboramos	em	conjunto	com	o	Joint	Research	Centre	
(JRC),	órgão	vinculado	à	União	Europeia,	uma	pesquisa	sobre	a	avaliação	
de	 competências	 digitais	 dos	 docentes.	 Os	 dados	 da	 Unicamp	 serão	
publicados	em	um	relatório	próprio.	A	seguir	alguns	dados	resultantes	da	
pesquisa.	
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PARCERIAS	EXTERNAS	-	METAREDE	

RESUMO	-	AVALIAÇÃO	DAS		
COMPETÊNCIAS	DIGITAIS	
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PROJETO	ESTRATÉGICO	
ENSINO	HÍBRIDO	

Importante	 citar	 que	 o	 conceito	
de	 ensino	 híbrido,	 do	 uso	 de	
recursos	 TIC	 no	 ensino,	 vem	
sendo	 	 discuOdo	 e	 apoiado	
desde	2017	com	a	ampliação	das	
ações	 do	GGTE	 e	 sua	 integração	
com	o	EA2.	

O	projeto	de	apoio	ao	ensino	híbrido	na	graduação	iniciou	em	2019	via	
lançamento	de	edital	de	fomento	pela	PRG,	o	primeiro	dessa	natureza	
na	Unicamp.	Trata-se	de	uma	iniciabva	que	vai	ao	encontro	do	conceito	
de	 Universidade	 Digital,	 presente	 no	 PLANES,	 e	 que	 contempla	
aspectos	 de	 governança	 em	 informábca,	 além	 daqueles	 relacionados	
ao	processo	de	ensino	e	aprendizagem.	

PROJETOS	APROVADOS	

VALOR	INVESTIDO	–	PRG	/	CGU	

11	

R$	60.000,00	

EDITAL		FOMENTO	AO	ENSINO	HÍBRIDO	
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PROJETO	ESTRATÉGICO	
ENSINO	HÍBRIDO	

A	 tabela	 abaixo	 apresenta	 os	 projetos	 selecionados	 nesta	 primeira	
edição	 do	 Edital	 Ensino	 Híbrido	 e	 mostra	 a	 diversidade	 de	 áreas	 e	
Unidades	contempladas.	

Finalmente,	 deve-se	 citar	 que	 este	 projeto	 estratégico	 contempla	
ações	 de	 outra	 natureza,	 tais	 como	 a	 promoção	 de	 eventos	 para	
familiarização	em	conceitos	de	vídeos	digitais	e	criação	de	um	espaço	
virtual	 para	 servir	 de	 repositório	 de	 material	 didáOco	 digital.	 Esses	
temas	serão	apresentados	em	outros	tópicos	deste	Relatório.	
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CONVÊNIO	UAB	

A	 Universidade	 Aberta	 do	 Brasil	
consiste	em	um	projeto	da	CAPES	
em	 apo ia r	 i n i c i abvas	 que	
contemplem	a	melhoria	do	ensino	
a	 distância	 e	 das	 ações	 que	 o	
favorecem.	
A	 UNICAMP	 foi	 credenciada	 em	
2017,	 sendo	 estabelecida	 uma	
coordenação	 local	 formada	 pelo	
coordenador	 do	 GGTE	 e	 um	
assessor	 da	 PRPG	 (Profa.	 Sandra	
Guerreiro).	ParOcipamos	do	Edital	
CAPES/UAB	42/2017	por	meio	de	
um	 p r o j e t o	 i d e a l i z a d o	 e	
executado	 pelo	 NICS,	 UNICAMP,	
coordenado	 pelo	 Prof.	 Leonardo	
Mendes	(FEEC).	

PARTICIPANTES	–	COMUNIDADE	UNICAMP	

VALOR	INVESTIDO	PELA	CAPES/UAB	

9	

R$	100.000,00	

LABIRINTO	DA	EDUCAÇÃO	

Esse	 convênio	 trouxe	 recursos	
importantes	 para	 a	 UNICAMP	 e	
permiOu	 a	 formação	 de	 recursos	
humanos	no	tema	de	produção	e	
desenvolvimento	 de	 games,	 além	
de	material	didábco	digital.	

10	



ESTRATÉGIA	DE	
EDUCAÇÃO	DIGITAL	
A	Políbca	de	Educação	Digital	da	UNICAMP	é	um	documento	norteador	
de	ações	em	TI	no	ensino	e	na	aprendizagem,	como	apoio	e	visando	sua	
melhoria.	 Em	 2018	 foi	 consbtuído	 um	 GT	 de	 forma	 a	 elaborar	 um	
documento	 que	 apresente	 as	 concepções	 e	 possíveis	 ações	 na	
educação	 digital,	 e	 que	 pudesse	 ser	 discubdo	 amplamente	 pela	
Comunidade.	
O	 GT	 foi	 coordenado	 pelo	 Prof.	 Fernando	 Hashimoto/PREAC	 e	 teve	
parbcipação	 de	 GGTE,	 EXTECAMP,	 PRG,	 PRPG	 e	 ASCOM.	 Em	 2019	 o	
tema	 da	 PolíOca	 de	 Educação	 Digital	 na	 UNICAMP	 foi	 discuOdo	 no	
evento	especialmente	promovido	para	tal,	denominado	“Desafios	da	
Educação	Digital”.	As	discussões	acerca	deste	tema	também	bveram	o	
apoio	do	GARTNER.	

11	



RENOVAGRAD	
O	projeto	RENOVAGRAD	 foi	 um	dos	
grandes	 indutores	 da	 aproximação	
entre	 EA2	 e	 GGTE.	 Desde	 2017	
trabalhamos	 em	 cooperação	 no	
planejamento	 e	 desenvolvimento	
de	 ações	 que	 apoiem	 os	 cursos	 de	
graduação	 da	 Unicamp	 em	 suas	
demandas	 de	 reestruturação	 de	
projetos	pedagógicos	(PPC).	

U m	 c a p í t u l o 	 e s p e c i a l 	 d o	
RENOVAGRAD	 diz	 respeito	 às	 novas	
DCNs	 dos	 cursos	 de	 engenharias	 e	
para	os	quais	desenvolvemos	vídeos,	
documentos	e	ações	Insbtucionais.		

Um	 documento	 com	 um	 estudo	
preliminar	 sobre	 os	 PPCs	 dos	 13	
cu r sos	 de	 engenhar i a	 da	
UNICAMP	 foi	 elaborado,	 sendo	
um	dos	primeiros	de	sua	natureza	
até	 então.	ParOcipamos	 também	
do	 GT	 Engenharias,	 consOtuído	
no	âmbito	da	CCG,	cujo	propósito	
é	discubr	e	encaminhar	propostas	
de	mudanças	nos	PPCs.	
Também	 foi	 possível	 atuar	 como	
interlocutor	em	diferentes	órgãos	
e	enbdades	externas	à	UNICAMP,	
além	de	redes	de	cooperação.	

12	



RENOVAGRAD	

Em	 2020,	 a	 MEI/CNI	 em	 parceria	
do	CNE,	ABENGE	e	CONFEA	criou	o	
“D o c um e n t o	 d e	 A p o i o	 à	
Implantação	das	DCNs	do	Curso	de	
Graduação	 em	 Engenharia”	 e	
amplamente	 divulgado	 em	 todo	 o	
Brasil.	 Neste	 Documento	 foi	
possível	relatar	o	papel	do	GGGTE	
e	EA2	da	UNICAMP.	

Um	interação	bastante	promissora	
do	 RENOVAGRAD	 foi	 com	 o	 setor	
produbvo	 por	 meio	 da	 CNI	 e	 da	
Mobilização	 Empresarial	 pela	
Inovação	 (MEI),	 que	 desde	 2016	
criou	um	GT	para	apoiar	a	inovação	
no	 ensino	 de	 engenharias.	 A	
UNICAMP	 vem	 parbcipando	 das	
reuniões	do	GT	desde	2019.	

13	



TREINAMENTO	E	
ATENÇÃO	AO	USUÁRIO	

GGTE	 tem	 incorporado	 em	 suas	 abvidades	 o	
oferecimento	 de	 treinamento	 sobre	 os	
ambientes	 virtuais	 de	 aprendizagem	 que	
administra.	Nesse	 período,	 portanto,	 oferecemos	
cursos	e	tutoriais	em	Moodle	e	Google	Classroom	
em	diversos	momentos,	 nos	 campi	de	Campinas,	
Limeira	 e	 Piracicaba.	 Quando	 os	 cursos	 eram	
realizados	 no	 próprio	 GGTE,	 tnhamos	 a	
possibilidade	de	ublização	de	dois	laboratórios	de	
informábca:	 o	 nosso	 própr io ,	 com	 10	
computadores,	e	o	laboratório	do	CENAPAD,	com	
capacidade	de	até	20	computadores.	

	

A	pandemia	de	Covid-19	nos	forçou	a	migrar	com	
todos	 os	 treinamentos	 para	 o	 ambiente	 virtual,	
via	 Google	 Meet	 ou	 Zoom	 (gerido	 pelo	 EA2).	
Mesmo	 antes	 da	 pandemia	 já	 estávamos	 em	
preparação	 para	 lançar	 um	 curso	 de	 Introdução	
ao	Moodle	totalmente	online	a	ser	hospedado	em	
nosso	 ambiente	MOOC.	 A	 produção	 deste	 curso	
está	 em	 andamento	 e	 deve	 ser	 finalizado	 no	 1º	
semestre	de	2021.	

14	



TREINAMENTO	E	
ATENÇÃO	AO	USUÁRIO	

Um	 outro	 treinamento	 introduzido	 em	 2019	
consisbu	na	apresentação	de	conceitos	e	técnicas	
sobre	produção	de	vídeos	para	 familiarização	de	
docentes	e	alunos	PAD/PED.	Quando	realizado	no	
GGTE,	o	treinamento	finalizava	com	uma	visita	ao	
nosso	 estúdio	 de	 gravação.	 Essa	 abvidade	
também	 pertencia	 ao	 projeto	 estratégico	 Ensino	
Híbrido,	relatado	anteriormente.	
Finalmente,	 o	 GGTE	 tem	 um	 histórico	 de	
atendimento	 personalizado	 à	 comunidade	
Unicamp	 que	 é	 único.	 Esse	 atendimento	 é	 feito	
por	 e-mail,	 telefone,	 no	 formato	 virtual	 e	
presencial.	Desde	março	de	2020	os	treinamentos	
e	 atendimentos	 têm	 ocorrido	 	 somente	 no	
formato	 virtual,	 dado	 que	 estamos	 em	
teletrabalho.	

QUANTIDADE	DE	TREINAMENTOS	

HORAS	DE	TREINAMENTOS	

NÚMERO	APROXIMADO	DE	PARTICIPANTES	

50	

170	

1.110	

(FONTE:	GGTESUP	2021)	
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TREINAMENTO	E	
ATENÇÃO	AO	USUÁRIO	

NÚMERO	ESTIMADO	DE	ATENDIMENTOS	
GGTESUP	ALUNOS	-	USUÁRIOS	AVAS	

DOCENTES	UNICAMP	-	USUÁRIOS	AVAs	ATIVOS	EM	2021	

TOTAL	DE	DOCENTES	–	INCLUI	COTIL	E	COTUCA		
(FONTE:	ANUÁRIO	ESTATÍSTICO,	2020)	

DOCENTES	-	USUÁRIOS	MOODLE	
(FONTE:	GGTE	2021)	

DOCENTES	-	USUÁRIOS	GOOGLE	CR	
(FONTE:	GGTE,	2021)	
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EVENTOS	

O	 Evento	 Inovações	 Curriculares	 é	 o	 maior	 evento	 em	 ensino	 e	
aprendizagem	 promovido	 pela	 Unicamp,	 tendo	 sido	 realizadas	 2	
edições	no	período.	

Trata-se	de	um	evento	 com	grande	estrutura	zsica	e	 logísbca,	que	 se	
internacionalizou	 e	 virou	 boa	 referência	 no	 cenário	 nacional.	 Foram	
criadas	inovações	no	oferecimento	destas	duas	edições,	como	feira	de	
empresas	 e	 livros,	 sessões	 culturais,	 workshop	 pré-evento	 e	 até	 um	
game	digital	para	uso		dos	parbcipantes.	

Foram	publicados	anais	para	ambas	as	edições	do	Inovações,	com	ISBN,	
editando	 trabalhos	 completos	 selecionados	 e	 resumos	 de	
apresentações	feitas	no	formato	poster.	
O	 Evento	 Inovações	 Curriculares	 foi	 a	 primeira	 grande	 aOvidade	
conjunta	entre	GGTE	e	EA2,	a	parbr	de	meados	de	2017,	início	de	uma	
integração	que	se	estendeu	ao	longo	de	todo	o	período.	Acreditamos	
que	 este	 deva	 ser	 considerado	 um	 evento	 “catálogo”,	 com	
oferecimentos	 regulares,	 dada	 sua	 importância	 sobretudo	 para	 a	
comunidade	interna.	
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EVENTOS	
Foram	realizadas	duas	edições	do	evento	criado	pelo	GGTE	com	apoio	
da	CGU,	PRG,	PRPG	e	Gartner,	denominado	de	“Desafios	da	Educação	
Digital	no	Ensino	Superior”.	Em	2019	o	tema	principal	versou	sobre	as	
tecnologias	estratégicas	que	impactavam	o	ensino	superior	no	mundo,	
enquanto	 que	 em	 2020	 o	 evento	 tratou	 do	 panorama	 do	 ensino	
superior	para	a	década	de	2030.	
Uma	 inovação	 ocorrida	 no	 evento	 de	 2019	 foi	 a	 sessão	 especial	 do	
evento	para	discussão	sobre	a	políbca	de	educação	digital	da	Unicamp	
com	 uma	 especialista	 em	 ensino	 superior	 do	 grupo	 Gartner,	 Glenda	
Morgan,	 e	 que	 teve	 a	 parOcipação	 dos	 pró-reitores	 Profas.	 Eliana	
Amaral,	Nancy	Lopes	e	Prof.	Fernando	Hashimoto.	Em	2020	o	evento	
teve	 como	 público	 alvo	 coordenadores	 de	 graduação	 e	 pós-
graduação,	além	de	diretores	de	Unidades.	

2020	

NÚMERO	APROXIMADO	DE	PARTICIPANTES	

2019	

80	 45	

18	



EVENTOS	

De	 02	 a	 04	 de	 dezembro	 de	 2020	 fomos	
os	anfitriões	do	II	Encontro	da	METAREDE	
Brasil.	 O	 evento	 foi	 totalmente	 online	 e	
teve	 a	 parbcipação	 de	 cerca	 de	 210	
professores	 e	 gestores	 acadêmicos	
oriundos	de	diversos	estados	do	Brasil.	A	
programação	 contou	 com	 a	 parOcipação	
de	 palestrantes	 internacionais	 que	
trataram	 de	 temas	 como	 o	 uso	 de	
Inteligência	 ArOficial	 na	 Educação	
Superior	 e	 a	 Avaliação	 da	 aprendizagem	
no	 Ambiente	 Online.	 A	 abertura	 teve	 a	
presença	 do	 Prof.	 Marcelo	 Knobel,	 Sr.	
Anderson	 Pereira,	 Diretor	 da	 Universia	
Brasil	e	Sr.	Tomás	Garcia,	coordenador	da	
METAREDE	Global.	
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COLABORAÇÕES	
INTERNAS	

O	GGTE	é	um	órgão	cujas	abvidades	têm	o	potencial	de	aOngir	diversos	
órgãos	da	Unicamp,	da	 sua	missão,	o	que	ocorreu	neste	período.	Em	
geral	 as	 demandas	 e	 interações	 ocorreram	 de	 forma	 espontânea:	
projetos	foram	desenvolvidos,	reuniões	efetuadas	e	produtos	gerados,	
quando	perbnente.	

Um	forte	indutor	de	demanda	é	a	possibilidade	de	uso	do	estúdio	de	
gravação	 e	 os	 recursos	 de	 montagem	 e	 edição.	 Esse	 é	 um	 ponto	
importante	 de	 ser	 mencionado	 dada	 a	 dificuldade	 em	 ter	 escala	 nas	
produções	executadas.	
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SALA	VIRTUAL	

Sala	Virtual	é	o	nome	do	programa	criado	para	servir	de	repositório	de	
material	didábco	digital	criado	por	docentes	da	Unicamp.	Um	GT	criado	
em	 2020	 avaliou	 diversos	 modelos	 de	 repositórios	 adotados	 por		
Universidades	nacionais	e	internacionais	e	definiu	algumas	premissas	a	
serem	observadas	em	um	repositório	Unicamp,	como	por	exemplo:	

•  Estabelecer	 uma	 políOca	
s i m p l i fi c a d a 	 d e	
funcionamento	do	portal;		

•  T raba l ha r	 pa r a	 que	 o	
material	 possa	 ser	 obOdo/
r e cupe r ado	 do s	 AVAs	
insbtucionais	 e/ou	o	docente	
possa	 depositar	 diretamente	
no	 por ta l	 c r i ado ,	 sem	
intermediação;		

•  Estabelecer	 níveis	 de	 acesso	
ao	 conteúdo,	 do	 acesso	
aberto	 (inclusive	 ao	 público	
externo)	 ao	 acesso	 restrito	
(só	 estudantes	 matriculados,	
por	exemplo).	

Ao	 GT	 também	 coube	 criar	 um	 conjunto	 de	 orientações	 sobre	
produção	 de	 material	 digital,	 além	 daquelas	 relacionadas	 a	 direitos	
autorais.	O	GGTE	já	criou	o	domínio	“Sala	Virtual”	e	um	canal	youtube	
associado.	
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MELHORIAS	DOS	AVAS	
	

Desde	 sua	 criação	 o	 GGTE	 sempre	 teve	 sua	 imagem	 vinculada	 ao	
provimento	de	recursos	AVA	para	a	Unicamp.	Neste	período	a	meta	era	
tornar	o	ambiente	mais	 robusto,	atualizado	 tecnologicamente	e	atrair	
novos	usuários	primando	pela	qualidade	e	confiança	do	serviço.	Além	
disso,	 era	 preciso	 insbtucionalizar	 e	 documentar	 a	 cooperação	
existente	entre	GGTE,	DAC	e	CCUEC.	Foi	possível	iniciar	o	oferecimento	
do	 serviço	 de	Google	 CR	 aos	 colégios	 técnicos	 COTIL	 e	 COTUCA,	 em	
2018,	cuja	ublização	vem	crescendo	anualmente.	

Três	grandes	ações	foram	planejadas	e	executadas:	(1)	desconOnuar	o	
TelEduc	no	programa	Ensino	Aberto,	 dada	a	defasagem	 tecnológica;	
(2)	migração	do	Moodle	para	o	ambiente	de	nuvem	e	formalização	da	
parceria	 GGTE,	 DAC	 e	 CCUEC;	 (3)	 atualização	 da	 ferramenta	 de	
sincronização	 de	 dados	 DAC-GGTE-Google.	 Um	 úlbmo	 ponto	
importante	 relacionado	aos	ambientes	AVAs	diz	 respeito	à	criação	de	
instâncias	 específicas	 para	 cada	 órgão	 da	 administração	 central	 que	
os	uOliza,	GGTE,	EDUCORP	e	EXTECAMP,	geridos	por	um	único	board	
de	 colaboradores	de	diferentes	órgãos.	Discussões	 acerca	deste	 tema	
foram	iniciadas	em	outubro	de	2018	encampadas	pela	CGU.	
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MELHORIAS	DOS	AVAS	

O	 TelEduc	 teve	 sua	 integração	 DAC-
GGTE	 desconOnuada	 em	 2018	 por	
mobvos	de	defasagem	tecnológica.	Foi	
uma	 decisão	 discubda	 com	 os	 órgãos	
PRG,	 PRPG,	 CCUEC,	 DAC	 e	 CGU,	 com	
base	 em	 relatos	 da	 equipe	 técnica.	
Comunicamos	a	decisão	à	Comunidade	
e	 estabelecemos	 um	 prazo	 para	
transição	 para	 outro	 AVA.	 O	 GGTE	
desenvolveu	 uma	 ferramenta	 web	
para	 recuperação	 do	 conteúdo	 de	
disciplinas	do	TelEduc.	

O	 GGTE	 conbnuou	 com	 uma	 instância	 do	 TelEduc	 que	 atendia	
demandas	 pontuais	 de	 poucos	 docentes	 até	 janeiro	 de	 2020,	
momento	 em	 que	 ocorreu	 um	 ataque	 hacker	 aos	 serviços	
computacionais	da	Unicamp.	

Tendo	 seus	 dados	 compromebdos,	 iniciou-se	 um	 longo	 processo	 de	
sanibzação	 e	 recuperação	 de	 conteúdos	 de	 disciplinas	 no	 TelEduc,	
encerrado	somente	em	março	de	2021.	
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MELHORIAS	DOS	AVAS	
	

O	Moodle	passou	por	diversas	situações	neste	período,	 incluindo	uma	
desabvação	 do	 serviço	 por	 cerca	 de	 2	 meses	 no	 início	 de	 2020	 em	
função	de	um	ataque	hacker	aos	serviços	computacionais	da	Unicamp.	
Finalizamos	o	período	com	um	ambiente	Moodle	mais	robusto,	seguro,	
hospedado	 na	 nuvem	 computacional	 do	 CCUEC/UNICAMP,	 e	 com	
melhorias	 aparentes	 em	 termos	 de	 quanOdade	 de	 plugins	 e	
funcionalidades,	com	ênfase	para	o	Turnibn,	
SEB	e	H5P.	

Um	 documento	 de	 formalização	 das	
responsabilidades	GGTE,	DAC	e	CCUEC	foi	
elaborado	em	2020.	Com	a	migração	para	
a	 nuvem	 Unicamp,	 pudemos	 também	
efetuar	 um	 processo	 de	 autenbcação	
(acesso	 ao	 ambiente)	 que	 é	 o	 	 mesmo	
para	todos	os	serviços	computacionais	da	
Unicamp.	 A	 atualização	 tecnológica	 do	
Moodle	é	feita	regularmente,	garanbndo	
segurança	e	usabilidade.	
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DISCIPLINAS	
ATIVAS	NO	
MOODLE	
2016-2020	

25	
MELHORIAS	DOS	AVAS	
	

DADOS	1o	SEMESTRE	DE	2021	(NÃO	CONSOLIDADOS)	
GRADUAÇÃO:	1307	 		
PÓS-GRADUAÇÃO:	329	



DISCIPLINAS	
ATIVAS	NO	
GOOGLE	CR	
2017-2020	

PÓS-GRADUAÇÃO	

GRADUAÇÃO	
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DADOS	1o	SEMESTRE	DE	2021	(NÃO	CONSOLIDADOS)	
GRADUAÇÃO:	2132	
PÓS-GRADUAÇÃO:	587	



CRIAÇÃO	DO	MOOC	GGTE	

A	 plataforma	 MOOC	 GGTE	 foi	 criada	 para	 hospedar	 cursos	 livres	
desenvolvidos	pela	 comunidade	Unicamp	e	disponibilizados	por	parceiros	
da	 rede	 em	 que	 estamos	 vinculados.	 Ublizamos	 uma	 instância	 própria	 da	
plataforma	 TIMTec,	 disponível	 como	 so�ware	 livre	 e	 adaptada	 para	 as	
especificidades	Unicamp.	O	MOOC	GGTE	foi	criado	em	novembro	de	2019	e	
o	 primeiro	 curso	 lançado	 foi	 o	 de	 Segurança	 em	 Laboratórios	 Químicos.	
Importante	 enfabzar	 que	 os	 cursos	 oferecidos	 nesta	 plataforma	 não	
oferecem	cerOficação	Unicamp,	prerrogabva	da	Extecamp.	
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CRIAÇÃO	DO	MOOC	GGTE	

Foram	 produzidos	 5	 cursos	 MOOC:	 Segurança	 em	 laboratórios	
químicos	 (FEQ)	 e	 Fundamentos	 de	 Microscopia	 Eletrônica	 (FEEC);	
Educação	 para	 Africanidades	 (FE,	 projeto	 de	 extensão	 apoiado	 pela	
PREAC);	Biologia	Invesbgabva	(IB,	trabalho	de	mestrado	no	PROFBIO);	e	
Curso	 Preparatório	 da	 Comissão	 de	 Averiguação	 (DeDH,	 usado	 no	
Vesbbular	 Unicamp).	 Estão	 em	 produção	 os	 cursos	 de	 Introdução	 ao	
Moodle	Unicamp	e	de	Produção	de	Vídeo	Digital.	

CURSOS	PRODUZIDOS	 HORAS	DE	TREINAMENTOS	 NÚMERO	DE	INSCRITOS	

5	 269	 10.891	
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ATUAÇÃO	NA	
PANDEMIA	COVID-19	

A	 Página	 de	 Apoio	 ao	
Ensino	 Digital	 contém	 um	
conjunto	rico	de	subsídios	
pa r a	 o r i en t a ção	 de	
do c en t e s	 e	 a l uno s .	
Destacam-se	alguns:	
-  Orientações	 sobre	

p l a n e j a m e n t o 	 e	
organização	de	aulas;	

-  T u t o r i a i s 	 s o b r e	
ferramentas	 AVAs	 e	
aplicabvos	 usados	 no	
ensino;	

-  FAQ	 sobre	 produção	 e	
comparblhamento	 de	
material	digital;	

-  Banco	de	aulas;	
-  Ambiente	 único	 que	

reúne	 resoluções	 e	
normas	 relacionadas	
ao	ensino.	

	

Grande	parte	das	aOvidades	de	2020	foram	direcionadas	para	a	atenção	
ao	 período	 da	 pandemia,	 nas	 ações	 relacionadas	 ao	 uso	 de	 recursos	
digitais	 no	 ensino	 e	 aprendizagem.	 Destaco	 novamente	 a	 interação	
permanente	entre	GGTE	e	EA2,	possibilitando	que	em	3	dias	a	parOr	da	
suspensão	das	aOvidades	presenciais	na	Unicamp,	em	12/03/2020,	fosse	
c r iada	 a	 Pág ina	 de	 Apo io	 ao	 Ens ino	 D ig i ta l ,	 h�ps : / /
www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-2/.	
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ATUAÇÃO	NA	
PANDEMIA	COVID-19	

Um	amplo	número	de	webinários	e	rodas	de	conversa	foram	planejadas	
e	executadas	como	forma	de	comparblhar	boas	prábcas	de	ensino	online,	
sob	 o	 aspecto	 do	 ERE	 (Ensino	 Remoto	 Emergencial).	 Essas	 abvidades	
foram	distribuídas	ao	longo	de	todo	o	ano	de	2020.	

Prof.	 Marco	 Antonio	 –	 Recebimento	
dos	 tablets	 adquiridos	 pela	 Unicamp	
para	 emprésLmo	 aos	 estudantes	
(abril/2020)	

Parbcipamos	 também	 do	 processo	 de	 definição	
de	 configurações	 e	 aquisição	 de	 tablets	 e	
notebooks	 para	 serem	 emprestados	 aos	
estudantes	 com	 dificuldades	 em	 acompanhar	 o	
ERE.	 Nesta	 questão	 bvemos	 grande	 apoio	 da	
DeDH	e	envolvimento	direto	com	DGA,	Funcamp,	
PRG	e	CGU.	
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ATUAÇÃO	NA	
PANDEMIA	COVID-19	

Outra	 interação	 importante	 foi	 com	 a	 EDUCORP	 na	 preparação	 e	
hospedagem	 no	Moodle	 GGTE	 dos	 treinamentos	 sobre	 COVID	 para	 a	
comunidade	Unicamp.	

Página	de	abertura	do	Moodle	GGTE	com	indicação	aos	cursos	COVID,	obrigatórios	para	toda	a	
comunidade	Unicamp	sobre	o	convívio	seguro.	

Um	 úlbmo	 ponto	 a	 ser	 destacado	 foi	 o	
apoio	 dado	 no	 registro	 das	 entrevistas	
virtuais,	 e	 gravações,	 efetuadas	 pela	
Comissão	 de	 Averiguação	 ainda	 no	
VesObular	 2020 .	 Na	 sequênc ia ,	
parbcipamos	 de	 uma	 longa	 fase	 de	
reuniões	 que	 culminaram	 também	 na	
criação	 de	 um	 curso	 no	 MOOC	 GGTE	
para	 preparação	 de	 voluntários	 a	
atuarem	 na	 Comissão	 de	 Averiguação	
2021.	
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PROJETO	NOVO	GGTE	

A	 finalização	 deste	 Relatório	 precisa	 apontar	 para	 o	 futuro	 do	 GGTE.	
Isso	significa	avaliar	as	limitações,	planejar	e	discubr	sobre	a	importância	
dos	 assuntos	 relacionados	 à	 produção	 digital	 no	 processo	 de	 ensino	 e	
aprendizagem	e	sobre	a	estrutura	organizacional	da	Unicamp.	
Um	projeto	apresentado	em	 fevereiro	de	2020	à	PRG	e	CGU	pode	 ser	
um	ponto	de	parOda	para	novas	discussões	frente	à	nova	gestão	que	se	
aproxima.	
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