
FAQ - Perguntas Frequentes - Minicursos SIA Virtual UFV 2021

ATENÇÃO: ao cadastrar discentes do campus Florestal como
monitores/ministrantes, é necessário acrescentar o número 2000 antes da matrícula
(exemplo: se a matrícula é 5467, deve ser escrita 20005467). No caso dos
discentes de Rio Paranaíba, é necessário acrescentar o número 3000 antes da
matrícula.

1 - Quem pode inscrever propostas de minicurso no SIA Virtual 2021? Os
proponentes dos minicursos do SIA UFV Virtual deverão ser servidores da UFV com
matrícula ativa.

2 - O ministrante obrigatoriamente tem de ser o proponente do curso? Não!
Assim como nas edições anteriores, o ministrante poderá ser outra pessoa. Além
disso, os minicursos poderão ter mais de um ministrante.

3 - O proponente deverá indicar um monitor para seu minicurso no
momento da inscrição? Sim, mas não é obrigatório. Caso o proponente não
tenha um monitor para indicar, a comissão organizadora dos minicursos ficará
responsável por indicar um estudante de pós-graduação para assumir a
monitoria do minicurso.

4 - Qual a diferença entre proponente, ministrante e monitor? Os



proponentes deverão ser servidores ativos da UFV, que farão a inclusão do
minicurso no sistema do SIA e se responsabilizarão por todo o conteúdo do
minicurso. Os ministrantes são os responsáveis pela condução do minicurso. Os
monitores serão alunos de graduação ou pós-graduação, responsáveis por dar
suporte ao ministrante durante o período de realização do minicurso e mediar a
comunicação entre ministrantes e participantes. Além disso, a Comissão
Organizadora do SIA trabalhará com monitores selecionados da pós-graduação,
selecionados por processo seletivo junto à APG, que trabalharão em contato
direto com a comissão organizadora dos minicursos.

5 - Quais são as atribuições dos monitores selecionados junto à comissão
organizadora dos minicursos? Os colaboradores monitores serão responsáveis
por administrar e alimentar a plataforma de ensino do minicurso (Google
Classroom), comunicar eventuais problemas e necessidades à comissão
organizadora e controlar a frequência dos participantes nos encontros virtuais e na
entrega de atividades pelos participantes. Haverá treinamento para os
colaboradores monitores.

6 - O minicurso poderá ter mais de um monitor? Sim. O professor poderá
inscrever seus monitores que irão atuar na condução do curso, mas somente o
monitor selecionado ficará em contato com a comissão organizadora dos
minicursos e deverá passar pelo treinamento. O professor não poderá indicar um
monitor para atuar junto à comissão organizadora, salvo se este participar e for
selecionado pelo processo seletivo realizado junto a APG.

7 - Como serão os minicursos do SIA Virtual UFV 2021? A interação entre
ministrantes e participantes poderá acontecer de diversas maneiras, como aulas
online (via MEET), aulas gravadas, podcasts, tutoriais, estudos dirigidos, etc. As



formas de interação deverão ser detalhadas no formulário de inscrição, no item
“Metodologia/Programação”. Todos os minicursos terão um espaço aberto no
Google Classroom para compartilhamento de material e, por consequência,
conforme organização do professor, o agendamento dos encontros online, via
MEET. A participação do aluno no minicurso fica atrelada ao email @ufv.br ou
@gmail.com.

8 - Qual a carga horária dos minicursos? 4, 8 ou 12 horas.

9 - Todo curso terá uma carga horária virtual de encontro com os
participantes? Sim. Cada minicurso deverá prever pelo menos duas horas
de interação online síncrona entre participantes e ministrantes.

10 - Quais são os critérios para aprovação de propostas de minicurso? Todo
minicurso deverá propor um encontro virtual com os participantes, pelo menos uma
atividade de entrega obrigatória, utilizar plataforma de ensino (recomendamos o uso
do Google Classroom, que será gerenciado pelos monitores dos minicursos) e
respeitar as condicionalidades impostas pelo isolamento social.

11 - É preciso respeitar alguma diferenciação entre os campi para submeter
propostas? Não! O SIA 2021 será completamente unificado, com atividades
acontecendo concomitantemente para os participantes dos três campi inscritos
no SIA.

12 - Qual será o critério utilizado para a emissão de certificados para os
participantes? Para receber o certificado de participação no minicurso, o
participante deverá estar inscrito e entregar a atividade obrigatória do minicurso. Os
monitores ficarão responsáveis por comunicar à comissão organizadora dos



minicursos os nomes dos participantes aptos a receber certificação, com base na
lista de presença e entrega da atividade obrigatória.

13 - O aluno receberá material do minicurso antes da data de realização do
mesmo? Os materiais ficarão hospedados no Google Classroom entre os dias
05 e 07 de outubro.

14 - Quando acontecerão os minicursos do SIA Virtual UFV 2020?
Nos dias 05, 06 e 07 de outubro, das 08 às 22 horas.

15 - Quando deverão ser disponibilizados os materiais do minicurso no
Google Classroom? A plataforma deverá ser alimentada até o dia 01 de
outubro.

16 - O que é o Google Classroom? Google Classroom é um sistema prático de
gerenciamento de conteúdo para escolas que procuram simplificar a criação, a
distribuição e a avaliação de trabalhos. Nessa plataforma, é possível
disponibilizar materiais, propor atividades e hospedar o link para os encontros
virtuais síncronos (MEET).


