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Dados de Identificação
Curso de Engenharia Civil – campus Nova Iguaçu.

Descrição da Atividade
A proliferação em massa do contágio pelo COVID-19, no primeiro
trimestre de 2020, provocou em toda sociedade, a necessidade do distanciamento
social com objetivo de redução em impactos causados pela pandemia.

Muito além

de um cenário de saúde pública, a pandemia trouxe como consequência uma
avalanche de problemas sociais, políticos, econômicos e educacionais. No quesito
educação, podemos ressaltar que todos os alunos de todos os segmentos tiveram
subtraídos o processo de ensino-aprendizagem. Mesmo com as medidas preventivas
estipuladas e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS, a utilização
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de recurso nesse segmento não se tornaria eficaz, em função da imaturidade e
necessidade de aglomeração.
De forma paliativa, a educação sofreu, a partir desse incidente, uma grande
alteração histórica. A presença de professor e alunos não deve mais ocorrer em um
mesmo ambiente, com intuito de reduzir a contaminação. Essa nova empreitada
educacional, provocou em Instituições de ensino, a necessidade de empenho de
profissionais, direta e indiretamente ligados a educação, para tornar possível o ensino
remoto.
A utilização de plataforma digital possibilitou a execução de atividades como
videoconferências, reuniões entre outras atividades presentes no meio escolar. Tornase importante relatar que a disponibilização de plataformas ou ferramentas on-line
para a realização de tarefas, aulas ou ainda avaliações não presenciais distanciamse do conceito de Educação a Distância (EAD). O uso das TIC’s se torna de grande
importância no processo de uma melhoria da relação de ensino-aprendizagem. Um
grande resultado está relacionado com a redução de tempo e flexibilidade em
atividades de exposição e verificação dos estudantes na prática docente.

Objetivos
Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) para promover a
investigação científica experimental e a motivação no ensino remoto de estudantes de
Engenharias do Centro Universitário Geraldo Di Biase UGB/FERP na unidade de
Nova Iguaçu.

Conteúdos Trabalhados
Os conteúdos trabalhados no desenvolvimento dessa aplicação foram:
 Elaboração do projeto Mecânica em Casa: experimentos e ações
voltados para a Disciplina de Mecânica dos Sólidos;


Olimpíada de Matemática para Engenharias com foco nas disciplinas
de Análise Matemática para Engenharias I, II e III.
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Procedimentos
1 - Mecânica em Casa: experimentos e ações
A disciplina de Mecânica dos sólidos possui como objetivo introduzir o estudo
do comportamento mecânico dos corpos, usando as ferramentas vetoriais. Nesta
disciplina, o aluno adquire uma visão de tópicos da mecânica levando em
consideração o tratamento estático e dinâmico dos sistemas em estudo.

1.1 - Síntese das Ações Desenvolvidas
Nesta atividade, os alunos foram incentivados a realizar experimentos
da disciplina de Mecânica dos Sólidos em suas residências. Os conteúdos teóricos
dos
experimentos foram abordados e discutidos em Aulas On-line, por meio de
plataforma disponível pela UGB/FERP. Após a realização dos experimentos, os
alunos enviaram, via Núcleo de Educação à Distância-NEAD/UGB, vídeos e fotos para
o reconhecimento do rendimento.
1.2 – Objetivo específico
Após a realização do experimento, o aluno conseguiu verificar a natureza
e condições de equilíbrio de forças em sistema físico.
1.3 – Resultados obtidos
Em um universo de 60 alunos, dos cursos de Engenharias Civil e
Mecânica, 46 alunos alcançaram seus objetivos e enviaram seus resultados em
formato de mídia estática ou dinâmica, por intermédio de tarefa criada pela Plataforma
disponível pela instituição. A figura 1 apresenta algumas dessas mídias enviadas via
NEAD/UGB.
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Figura1. Condições de equilíbrio desejada pelo experimento científico caseiro

Fonte: Mídias enviadas por alunos

2 – Olímpiada de Matemática para Engenharias
As disciplinas de Análise Matemática para engenharias I,II e III possui
estrutura relacionada ao estudo do Cálculo Diferencial e Integral. Nestas disciplinas
são abordados temas de grande complexidade e envolvimento matemático, sendo
aplicados em soluções de problemas relacionados às disciplinas especificas das
engenharias.
2.1 – Síntese das Ações Desenvolvidas
O evento contou com a participação e colaboração do Programa de Pósgraduação e Extensão – PROPEX. A figura 2 mostra a divulgação exposta no Mural
do site da UGB/FERP. As inscrições e regulamento foram inseridas em sala virtual
criada com nome do evento e o acesso aberto a todos os alunos da graduação em
engenharias da unidade UGB/FERP de Nova Iguaçu.
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Figura 2. Divulgação do evento no mural do site UGB/FERP

Fonte: Arquivo de Publicidade do UGB
O regulamento do evento deixa evidente a importância da participação dos
alunos, não visando apenas à premiação, mas também à interação e à motivação para
os estudos nas disciplinas correlacionadas.

A olimpíada contou com três fases,

totalmente on-line, utilizando TIC´s promovidos pela UGB/FERP. A figura 3 mostra o
regulamento em visão reduzida, porém ainda disponível na plataforma para
consultade dúvidas, resultados e premiações.
Figura 3. Regulamento inserido na plataforma NEAD/UGB/FERP

Fonte: Arquivos do Autor
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Resultados
O evento registrou 90 inscrições na primeira fase, com os seguintes resultados:
 95% dos inscritos foram aprovados na primeira fase;
 75 % dos inscritos tiveram excelência em
aproveitamento na segunda fase;
 35% dos inscritos na competição foram
aprovados na terceira fase, em que os
primeiros colocados receberão (em função das
regras de distanciamento social) troféu,
medalha e menção honrosa, em data oportuna
a ser verificada pela coordenação dos cursos
de engenharia.
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