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OBJETIVO

As Estratégias Acadêmicas das Fatecs para o 2° semestre 
de 2020 visam:

• Aprimorar nosso modelo de formação profissional face às 
transformações tecnológicas mundiais.

• Preparar os tecnólogos para atuação numa nova realidade do 
mercado de trabalho.

• Não simplesmente mitigar os prejuízos acadêmicos e pedagógicos 
oriundos da pandemia Covid-19.

• Obter ganhos no processo educacional.
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ESTRATÉGIAS ACADÊMICAS

GRUPO – PROCESSO EDUCACIONAL
Estratégias

1. Aulas práticas simuladas.
2. Aulas práticas virtualizadas.
3. Metrificação das aulas teóricas/práticas.

GRUPO - MODELO DE ENSINO
Estratégias

4. Reestruturação didático-pedagógica. 
5. Capacitação complementar tecnológica e pedagógica.
6. Ações pedagógicas voltadas ao modelo híbrido de ensino.

GRUPO - RECURSOS
Estratégias

7. Análise dos docentes em grupo de risco. 
8. Avaliação de parcerias que permitam suportar as práticas simuladas. 

GRUPO - GERENCIAMENTO
Estratégias

9.   Adequação do calendário acadêmico a uma normalidade semi-presencial. 
10. Adequações acadêmicas e administrativas. 4



ESTRUTURA GERAL

Avaliação do retorno gradual às aulas 
presenciais / fases e prioridades

5

Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

Recursos

Gerenciamento 

Modelo de Ensino
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ESTRUTURA GERAL

Avaliação do retorno gradual às aulas 
presenciais / fases e prioridades

Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P

Recursos

Gerenciamento 

Modelo de Ensino
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ESTRUTURA GERAL

Avaliação do retorno gradual às aulas 
presenciais / fases e prioridades

Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P

Recursos

Gerenciamento 

Modelo de Ensino

4 – Reestruturação 
didático-pedagógica

5 – Capacitação 
complementar tecno-
lógica e pedagógica

6 – Ações pedagógicas / 
modelo híbrido de 
ensino

7



ESTRUTURA GERAL

Avaliação do retorno gradual às aulas 
presenciais / fases e prioridades

Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P

Recursos

7 – Análise dos 
docentes/grupo de risco

8 – Avaliação de 
parcerias/ Práticas 
Simuladas

Gerenciamento 

Modelo de Ensino

4 – Reestruturação 
didático-pedagógica

5 – Capacitação 
complementar tecno-
lógica e pedagógica

6 – Ações pedagógicas / 
modelo híbrido de 
ensino
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ESTRUTURA GERAL

Avaliação do retorno gradual às aulas 
presenciais / fases e prioridades

9

Recursos

7 – Análise dos 
docentes/grupo de risco

8 – Avaliação de 
parcerias/ Práticas 
Simuladas

Gerenciamento 

9 – Adequação 
calendário acadêmico / 
semi-presencial

10 – Adequações acadê-
micas e administrativas

Modelo de Ensino

4 – Reestruturação 
didático-pedagógica

5 – Capacitação 
complementar tecno-
lógica e pedagógica

6 – Ações pedagógicas / 
modelo híbrido de 
ensino

Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P
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DETALHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS

10

• Objetivo

Determinação do foco da atividade estratégica.

• Mapeamento de atributos e dados

Levantamento de informações (qualitativas/quantitativas) que subsidiem com

segurança as tomadas de decisões para que o objetivo seja alcançado.

• Diretrizes táticas

Orientações para procedimentos operacionais (em nível de Coordenadoria da

Administração Central e das Unidades de Ensino).
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Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P

ESTRATÉGIA 1

Aulas Práticas Simuladas

•Objetivo

Execução de atividades práticas por meio de

modelos físicos, lógicos ou computacionais.

•Mapeamento de atributos e dados

➢Identificação de temas.

➢Desenvolvimento de habilidades e competências.

•Diretrizes táticas

➢Seleção/desenvolvimento de softwares.

➢Equipe para suporte/curadoria de recursos (CPS).

11

DETALHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS



Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P
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DETALHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS

Uso de software de modelagem 
da realidade

Interação online em tempo real



Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P

ESTRATÉGIA 2

Aulas Práticas Virtualizadas

•Objetivo

Aula online com execução de prática

experimental em ambiente com recursos

físicos.

•Mapeamento de atributos e dados

➢Identificação de temas.

➢Padronização de laboratórios.

•Diretrizes táticas

➢Didática especializada (Prática Virtualizada).

➢Gestão do uso (horários, consumo de

ferramentas e insumos).
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Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P
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Prática Laboratorial do 
Professor

interação online em tempo real

73 FATECs

327 CSTs

900 laboratórios



Aula Prática 
Simulada

Aula Prática 
Virtualizada

Prática Laboratorial do 
Professor

interação online em 
tempo real

Uso de software de 
modelagem da 

realidade
Interação online em 

tempo real
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Aula Prática 
Simulada

Aula Prática 
Virtualizada

Definição:

Aula online com execução de atividades práticas por 
meio de modelos físicos, lógicos ou computacionais; 
contempla a ajuda de exemplos procedimentais e 

tutoriais.
As atividades podem se desenvolver de forma 
síncrona (aula interativa) ou assíncrona (atividades 

atribuídas).

Recursos:

•modelos físicos (maquetes)
•modelos lógicos (fluxogramas, planilhas alfa-

numéricas, jogos)

•modelos computacionais (apps, softwares)
•Licenças ou autorizações de uso de apps
•Catálogo repositório de apps com validação

•TI para comunicação (hardware/software)

Ambiente de ensino:

•Professor (home virtual)
•Aluno (home virtual)

Definição:

Aula online com execução de prática experimental em 
ambiente com recursos físicos. As atividades são 
desenvolvidas de forma síncrona (com apresentação 

de elementos físicos, insumos, ferramentas, máquinas 
e dispositivos, técnicas de montagens, funcionamento 
e operações, dificuldades reais, técnicas de inspeções 

e verificações, riscos operacionais e necessidade de 
elementos de segurança).

Recursos:
•Equipamentos (máquinas e dispositivos)
•Matéria prima, insumos, peças, ferramentas

•Esquema de montagem/operação
•TI para comunicação (hardware/software)

Ambiente de ensino:
•Professor (laboratório UE/empresa, home virtual)
•Aluno (virtual)

•Apoio (laboratório UE/empresa)
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Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P

ESTRATÉGIA 3

Metrificação da aulas práticas e teóricas

•Objetivo
➢ Identificar a proporção da cargas horárias teóricas e práticas.

➢ Mensurar os impactos das ações de melhorias do processo
educacional sobre a Qualidade de ensino.

•Mapeamento de atributos e dados
Classificação das disciplinas que compõem cada PPC:

1- Aulas teóricas;

2- Aulas teóricas com visualizações de práticas;

3 – Aulas práticas com uso de simulação (softwares pagos);

4 – Aulas práticas com uso de simulação (softwares não pagos);

5- Aulas práticas presenciais.

•Diretrizes táticas
➢Levantamento de dados do SIGA.

➢Feed back focal points (unidades).

➢Resultados CPA/WebSAI

➢Alimentação do PDI (institucional/unidades de ensino).
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Processo Educacional
Aulas Teóricas + Práticas

1
Aulas  Práticas 

Simuladas

2
Aulas  Práticas 
Virtualizadas

3
Metrificação  das 

Aulas T/P

MENSURAÇÃO DE CARGA 
HORÁRIA COM BASE NO 
PROJETO PEDAGÓGICO

•Carga 
Horária:
_______

•Carga 
Horária:
_______

•Carga 
Horária:
_______

•Carga 
Horária:
_______

Disciplinas 
Teóricas

Disciplinas 
Práticas

Trabalho 
de 

Graduação 
TG

Projetos

Laboratório 

Específico: 

________

Laboratório 

Compartilhado: 
________



Aulas Práticas – Mapeamento

Preenchimen
to total p  

todos cursos?

S N

GPRs
Elaboração de planilha 

dinâmica - Coord. CursosGT Aulas Práticas
Email/link de planilha 

dinâmica p Mapeamento

GT Aulas Práticas
Elaboração de planilha 

dinâmica p Mapeamento

Coord. Curso
Cria aba e preenche 

planilha p Mapeamento

GPRs
Verificam e validam 

preenchimento

GPRs
Suporte à UE (Diretor/ 

C.Curso) no preenchim.

GT Aulas Práticas
Consolidação com foco 

Aula Classe 5

Classes

Classe 5
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disciplinas



Aulas Práticas – Mapeamento
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C
3

 + C
4

 + C
5

16,3%
(2.932 disciplinas)



Estabelecendo Prioridades

SIGA

UE Curso Turno Disciplina Matriculados PP>0,83
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ESTRATÉGIA 4

Reestruturação didático-pedagógica

•Objetivo
Estabelecer parâmetros didático-pedagógicos (técnicas de

ensino-aprendizagem) que contemplem os recursos digitais e

virtuais como elementos para melhoramento do processo de

formação de tecnólogos.

•Mapeamento de atributos e dados
➢Definição de parâmetros ideais para aplicação de  aulas online 

teóricas e práticas.

➢Definição de parâmetros para elaboração de planos de ensino em 

um processo educacional digital/virtual.

•Diretrizes táticas
➢Roteiro instrucional para planejamento de ensino e de aulas em um

ambiente digital/virtual de ensino.

➢Elaboração de cartilha referencial para o processo de ensino-

aprendizagem com uso de recursos digitais/virtuais.
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Modelo de Ensino

4 – Reestruturação 
didático-pedagógica

5 – Capacitação 
complementar tecno-
lógica e pedagógica

6 – Ações pedagógicas / 
modelo híbrido de 
ensino



ESTRATÉGIA 5

Capacitação complementar tecnológica e pedagógica

•Objetivo
Auxiliar os docentes no domínio das ferramentas necessárias para

adaptação e aplicação das Aulas Práticas Simuladas e Aulas

Práticas Virtualizadas.

•Mapeamento de atributos e dados
➢Período de capacitação previsto no Calendário Escolar.

➢Periodicidade: 2 encontros semanais por eixo tecnológico

➢Formato:mini-cursos e oficinas / workshops.

➢Público-alvo: docentes, preferencialmente de disciplinas classe 5

➢Ferramenta: Microsoft Teams

•Diretrizes táticas
➢Mapeamento dos apps e softwares de simulação que serão 

utilizados;

➢Elaboração de material de apoio (cartilhas, guias, etc);

➢Elaboração do cronograma das capacitações;

➢Envio do convite aos docentes/discentes.
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Modelo de Ensino

4 – Reestruturação 
didático-pedagógica

5 – Capacitação 
complementar tecno-
lógica e pedagógica

6 – Ações pedagógicas / 
modelo híbrido de 
ensino
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Modelo de Ensino

4 – Reestruturação 
didático-pedagógica

5 – Capacitação 
complementar tecno-
lógica e pedagógica

6 – Ações pedagógicas / 
modelo híbrido de 
ensino

aluno

ferramen-
tas online

Objeto de 
ensino

APRENDIZAGEM

atividade

• motivo

objetivo

• ação

operação

• situação



ESTRATÉGIA 6

Ações pedagógicas / modelo híbrido de ensino

•Objetivo

Desenvolver a primeira geração de ensino híbrido presencial/virtual

para as FATECs.

•Mapeamento de atributos e dados

➢ Identificação da otimização do tempo de professores e alunos.

➢ Identificação temas e metodologias ativas aplicáveis para aulas 

online.

➢Avaliação de recursos para avaliação da aprendizagem.

•Diretrizes táticas

➢Adequação de práticas de aulas.

➢Adequação de planos de ensino.

➢Atualização de PPCs.
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Modelo de Ensino

4 – Reestruturação 
didático-pedagógica

5 – Capacitação 
complementar tecno-
lógica e pedagógica

6 – Ações pedagógicas / 
modelo híbrido de 
ensino



ESTRATÉGIA 7

Análise dos docentes / grupo de risco

•Objetivo
Avaliar quadro de professores aptos ao retorno às atividades

presenciais.

•Mapeamento de atributos e dados
Identificação de disciplinas práticas e respectivos professores que 

estejam em grupo de risco.

•Diretrizes táticas
➢Análise das disciplinas classe 5 junto com especialistas para 

verificação da adaptação para a Virtualização das Aulas Práticas;

➢Mapeamento da estrutura física das UEs de acordo com o 

Protocolo institucional para a realização da Virtualização das Aulas 

Práticas na UE, caso seja necessário;

➢Aquisição de recursos para adaptação da estrutura física das UEs 

visando o cumprimento do Protocolo Institucional;

➢Capacitação dos docentes acerca do processo de Virtualização das 

Aulas Práticas.
26
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Recursos

7 – Análise dos 
docentes/grupo de risco

8 – Avaliação de 
parcerias/ Práticas 
Simuladas
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Recursos

7 – Análise dos 
docentes/grupo de risco

8 – Avaliação de 
parcerias/ Práticas 
Simuladas

30
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ESTRATÉGIA 8

Avaliação de parcerias / Práticas simuladas

•Objetivo
Estabelecer critérios objetivos para seleção ou desenvolvimento

de softwares com aderência às necessidades didático-

pedagógicas, que possam ser utilizados com os recursos

tecnológicos disponíveis nas unidades de ensino e acessíveis aos

professores e alunos.

•Mapeamento de atributos e dados
➢ Identificar softwares de empresas fornecedoras e parceiras do CPS.

➢ Identificar conjunto de requisitos para softwares voltados ao uso 

didático-pedagógico.

➢ Identificar elementos essenciais à validação de softwares de uso 

didáitco-pedagógico.  

•Diretrizes táticas
Definir procedimento de validação de softwares para uso didático.
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Recursos

7 – Análise dos 
docentes/grupo de risco

8 – Avaliação de 
parcerias/ Práticas 
Simuladas
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Recursos

7 – Análise dos 
docentes/grupo de risco

8 – Avaliação de 
parcerias/ Práticas 
Simuladas

GT MAP
Frente

Estrutural Tecnológica
(Recursos digitais para aulas)

Repositório de apps

P
ar

ce
ri

as
 /

 E
m

p
re

sa
s FESTO

DIGITAL PAGES

SIEMENS

ANACOM

EXSTO

NTU

Pq Tec SJC



Frente ESTRUTURAL TECNOLÓGICA

Práticas simuladas com recursos digitais/TI/softwares apps

FESTO

SIEMENS

EXSTO

ANACOM

DIGITAL PAGES

NTU

Pq Tec SJC

• Software

• Solução pronta (S/N)

• Aplicação

• Licença

• Capacitação

• Necessidades específicas?

Determinação de Temas para aulas práticas
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Frente ESTRUTURAL TECNOLÓGICA

STATUS - Recursos de Softwares

FESTO

SIEMENS

EXSTO

ANACOM

DIGITAL PAGES

NTU

Pq Tec SJC/ Fatec 
Guaratinguetá

CESU/Especialistas

Tabela de Temas

Práticas simuladas

Aula 
prática 
simulada
(UE)

Capacitação 

professores
(EMPRESA/
CESU)

Liberação 
de 
licenças
(EMPRESA)

Tabela:

Temas, UEs,
Professores
(CESU)

Planilha de 
Temas
(CESU)

Aguarda Tabela

Aguarda Tabela

Aguarda Tabela

Aguarda Tabela

Ante Proposta 
Técnica Aprovada

Proposta de projeto

Proposta de projeto
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Frente ESTRUTURAL TECNOLÓGICA

Levantamento de Aulas Práticas - Disciplinas práticas (classe 5)

Aula Prática 
Simulada

Aula Prática 
Virtualizada
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Frente ESTRUTURAL TECNOLÓGICA

Levant. Aulas Práticas - DISCIPLINAS PRIORITÁRIAS (formandos)

Aula Prática 
Simulada

Aula Prática 
Virtualizada
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ESTRATÉGIA 9

Adequação calendário acadêmico / semi-presencial

•Objetivo
<...>

•Mapeamento de atributos e dados
<...>

•Diretrizes táticas
<...>

34
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Gerenciamento 

9 – Adequação 
calendário acadêmico / 
semi-presencial

10 – Adequações acadê-
micas e administrativas



ESTRATÉGIA 10

Adequação acadêmicas e administrativas

•Objetivo
<...>

•Mapeamento de atributos e dados
<...>

•Diretrizes táticas
<...>

35
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Gerenciamento 

9 – Adequação 
calendário acadêmico / 
semi-presencial

10 – Adequações acadê-
micas e administrativas


