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1. Mudanças/melhorias de infraestrutura
a) Montagem e estruturação de sala de aula interativa com mobiliário, recursos
multimídia e de suporte à prática de metodologias ativas mediadas por tecnologias
digitais

b) Montagem e estruturação do Laboratório de LIBRAS (LabLIBRAS) com instalação de
espelhos, alfabeto e televisão

Link para acesso à matéria: https://unifei.edu.br/blog/lablibras-contribui-para-ensinoaprendizagem-e-pesquisas-sobre-a-lingua-brasileira-de-sinais-na-unifei/
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c) Melhoria das instalações do hall de entrada dos dois pisos com instalação de
mobibilário

d) Melhoria das instalações do hall principal com mobiliário mais adequado a práticas
colaborativas de estudo

e) Instalação de ar condicionado no estúdio de gravação, além de aquisição de baterias,
iluminação e outros
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2. Ações de formação promovidas
a) Criação do site do CEDUC em abril: ceduc.unifei.edu.br
O site foi criado em abril de 2020 e, considerando as condições adversas geradas pela pandemia,
voltou-se prioritariamente ao suporte pedagógico e formativo para a execução das atividades
remotas na graduação e na pós-graduação.

b) Acessos ao site do CEDUC
Desde que foi criado, em abril em 2020, o site (que oferta diversos conteúdos de formação
pedagógica) teve o seguinte histórico de acessos, conforme dados do Google Analytics, em
dezembro de 2020:
Média diária: 111 acessos
Média semanal: 674 acessos
Média mensal: 3.000 acessos
Total de acessos: 16.809 acessos

Acessos ao site por país:
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c) Semana de Formação para o Regime de Tratamento Excepcional (RTE)
Semana realizada em maio de 2020, por meio de disponibilização de materiais no site do CEDUC
e página exclusivamente dedicada ao RTE no site (ceduc.unifei.edu.br/rte) e também por meio
de curso de formação na plataforma Moodle. Participaram do curso 89 docentes da Unifei.
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d) Webinars promovidos
18 webinars realizados, e apoiados diretamente pelo NEOA, com duração média de 1h30 cada.
Média de participação ao vivo por webinar: 160 participantes
2.400 visualizações no total
1.400 visualizações de espectadores únicos

e) Cursos online abertos produzidos pelo CEDUC/NEOA
Curso Moodle Básico: 226 participantes até o momento
Curso Moodle Intermediário: 58 participantes até o momento
Curso Metodologias Ativas: lançado em 08 de dezembro 2020
Curso da Semana de Formação do RTE (ofertado via Moodle e está em fase de finalização
para ficar em formato aberto): 89 participantes

f) Tutoriais
91 tutoriais produzidos e disponibilizados no site (ceduc.unifei.edu.br/tutoriais)
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f) Apoio e suporte a eventos
VIII Seminário de Inclusão: total de 561 visualizações nos três webinars do evento
II Seminário Regional de Metodologias Ativas no Ensino Superior (11 e 12 de novembro):
787 visualizações
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3. Ações do NEOA
a) Criação de cursos no MOODLE
1º semestre
2019: 77 cursos
2020: 112 cursos
Do primeiro semestre de 2019 para o primeiro semestre de 2020, o aumento
foi de 45,45%
2º semestre
2019: 79 cursos
2020: 153 cursos
Do segundo semestre de 2019 para o segundo semestre de 2020, o aumento
foi de 93,67%
De 2019 para 2020, o aumento de cursos criados na plataforma foi de 69,87%

b) Cursos de graduação com material inclusivo para plataforma MOOC




16 disciplinas
18 docentes
157 aulas disponibilizadas

c) Reforma dos cursos abertos na plataforma MOOC



17 cursos reformulados e disponíveis com certificação
Levantamento do final de 2019: 46 “cursos” dos quais 13 foram considerados completos
pela gestão anterior, mas mesmo esses não tinham progressão ou certificados.
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d) Elaboração de tema próprio para o MOOC UNIFEI
O Mooc Unifei utiliza a plataforma Moodle que é gratuita. O código base dessa plataforma é o
mesmo para todas as instituições que o utilizam, mas o tema e os plugins são como acessórios
que podem ser customizados para atenderem a necessidades específicas. Existe um número
razoável de temas disponíveis gratuitamente, porém, poucos deles atendem satisfatoriamente o
que precisamos. Alguns são descontinuados após certo tempo e a grande maioria não está em
conformidade com os princípios da navegabilidade e usabilidade de interfaces digitais. Sendo
assim, no ano 2020 iniciamos o desenvolvimento do nosso próprio tema. Ressalta-se que essa é
uma área, até então, inexplorada pela equipe do suporte do Ceduc.
Disponível em: mooc.unifei.edu.br

Antes:
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Depois:
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e) Comemoração do Dia da EaD
Promoção de dois webnars em comemoração ao Dia da EaD, os dias 26 e 27 de novembro de
2020.

Link para acesso à matéria publicada na página da Unifei sobre as ações de gestão do CEDUC em 2020:
https://unifei.edu.br/blog/centro-de-educacao-da-unifei-se-destaca-na-modernizacao-de-sua-estruturae-oferta-de-conteudo-durante-a-pandemia/
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4. Ações do NEI
a) Atendimento direto a estudantes com deficiência
Campus Itabira: 8 estudantes
Campus Itajubá: 8 estudantes

b) Apoio à adaptação de materiais didáticos e gravações de videoaulas

c) Intermediação e acompanhamento de serviço de tradução e interpretação em LIBRAS

d) Oferta do Curso de LIBRAS – Módulo I na modalidade online tanto para comunidade
interna quanto externa

e) Realização do VIII Seminário de Inclusão da UNIFEI, de 15 a 22 de outubro, on-line, e
de mais 3 webinars com temáticas voltadas à inclusão.
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5. Ações do SIBI
a) Renovação de contratos de assinaturas:
ABNT
Biblioteca Virtual Pearson

b) Fechamento de nova assinatura anual:
Biblioteca Virtual Cengage (com mais de 1.000 títulos)

c) Destaque para o acréscimo de 80% no número de usuários inscritos para acessarem
a Biblioteca Virtual Pearson

6. NHL e Projetos
Quase a totalidade dos professores que compõem o NHL atuou diretamente nas ações
do CEDUC, NEOA e NEI com suporte à produção de conteúdo didático, proposição e
condução de webinars e apoio às atividades desenvolvidas por esses órgãos.

O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) não recebeu recursos e manteve em
andamento somente o curso de Licenciatura em Física na modalidade EaD.

O Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), extinto em 2019, foi reformulado por meio de
uma parceria com a ANDIFES. A UNIFEI solicitou credenciamento no novo programa e
está participando das reuniões de reestruturação.

7. Patrimônio e Execução Orçamentária
Inventário Patrimonial
CEDUC
Total de bens
Bens inventariados
Bens não inventariados
NEOA
Total de bens
Bens inventariados
Bens não inventariados

625
622
03
602
597
05

NEI
Total de bens
Bens inventariados
Bens não inventariados
SIBI
Total de bens
Bens inventariados
Bens não inventariados

73
73
00
10.300
9.973
327
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Execução Orçamentária
CEDUC e NEOA
Pagamento anuidade UNIREDE 2020
Cursos ADOBE para servidora Alice
Móveis e equipamentos para sala interativa ( sala WEB)
Instalação de Lousas Melamínicas na sala WEB
Instalação de papel de parede
Serviço de reforma de cadeiras e um sofá
Compra de kits de bateria, carregador e pilha para o estúdio de
gravação
Pagamento Anuidade ABED
Descanso para pés
Sofás e televisores
Ar condicionado para o estúdio de gravação
Software, materiais e equipamentos para o suporte/ CEDUC
Aquisição de fogão
NEI
Serviço de vidraçaria - Compra de espelhos para o laboratório de Libras
Intérprete de Libras ( Saldo do empenho de R$ 180195,00 utilizado até o
momento )
Compra de tablets para o NEI
SIBI
Assinatura biblioteca virtual Cengage
Renovação de assinatura biblioteca virtual Pearson
Renovação de assinatura ABNT
Compra de equipamentos para o SIBI (Equipamentos e fitas
eletromagnéticos )
Manutenção de dois equipamentos para o SIBI (Equipamentos
eletromagnéticos)
Compra de obras literárias para o SIBI
TOTAL

R$ 2.000,00
R$ 7.680,00
R$ 82.687,90
R$ 17.000,00
R$ 3.120,00
R$ 1.400,00
R$ 2.533,31
R$ 690,00
R$ 504,00
R$ 13.165,38
R$ 10.080,00
R$ 10.809,58
R$ 620,00
R$ 1.841,00
R$ 53.454,18
R$ 2.735,00
R$ 74.000,00
R$ 72.000,00
R$ 8.157,06
R$ 9.997,86
R$ 160,00
R$ 75.803,52
R$ 450.438,79

EQUIPE GESTORA (2019-2020):
Direção CEDUC: Profa. Alessandra Rodrigues
Coordenação NEOA: Prof. Thiago Costa Caetano
Coordenação NEI: Profa. Ana Carolina Sales Oliveira
Coordenação NHL: Profa. Alessandra Rodrigues
Coordenação SIBI: Cristiane Neli Carvalho Carpinteiro
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