Estrutura e Funcionamento
do NEAD

NEAD - Núcleo de Educação a Distância

O Núcleo de Educação a Distância do UNI-RN - NEAD - foi organizado em 2018, para o
processo de credenciamento institucional para oferta de Cursos EaD. O UNI-RN obteve nota
5, com Portaria nº 1833, publicada em 22/10/2019 do Ministério da Educação.
A justificativa para a criação do Núcleo foi a necessidade de implementação disciplinas
híbridas para os cursos de graduação e cursos híbridos e a distância no UNI-RN, permitindo
a otimização dos espaços e tempos de aprender e ensinar.

O Núcleo de Educação a Distância é responsável pela concepção, produção e
disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação
presencial e a distância no UNI-RN, com cronogramas fixos de formação aos docentes,
alunos e funcionários. O NEAD está vinculado à Pró-Reitoria acadêmica e é composto
pela diretoria acadêmica, Núcleo de Tecnologia Educacional e Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

ÓRGÃOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO NEAD

SÃO OBJETIVOS DO NEAD:
●
●
●
●
●

●

Fortalecer a cultura institucional de EaD em todos os níveis de atuação da IES, através da promoção de
espaços de formação e discussão sobre educação a distância.
Elaboração de projetos de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão que se utilizam da
modalidade EaD na sua implementação.
Atualizar os recursos tecnológicos a serem disponibilizados para os docentes e discentes da IES nas
suas práticas presenciais e a distância;
Integrar os diversos setores, profissionais e áreas do conhecimento, bem como pelas orientações legais
e indicadores de qualidade oficiais no desenvolvimento das ações e projetos em EaD;
Articular as tecnologias, as metodologias, os materiais e recursos educacionais com ambientes virtuais
interativos utilizando-se de diferentes mídias, suportes e linguagens assegurando a todos os envolvidos
(estudantes, docentes, gestores e equipe técnica) o acesso integral a modalidade, respeitadas as
condições de acessibilidade definidas na legislação pertinente;
Promover a formação Continuada dos Profissionais na EaD: tutores, docentes autores, coordenadores
de curso, gestores e equipe técnica-pedagógica.

AMBIENTES ACADÊMICOS VINCULADOS AO NEAD
●
●
●
●
●

●
●
●

Sala de tutoria - localizada no bloco Saturno, nela ocorrem os plantões de atendimento aos
alunos das disciplinas híbridas, formação para professores e alunos.
Sala multidisciplinar - localizada no bloco Saturno, nela ocorrem encontros presenciais e
momentos de formação docente.
Sala de videoconferências - localizada no bloco Saturno, nela ocorrem encontros presenciais e
gravação de vídeo aulas.
Estúdio - para a gravação de aulas por professores, localizado no prédio da reitoria.
Sala do NEAD - coordenação do NEAD, para atendimento aos coordenadores de cursos,
professores e alunos, com atendimento presencial e remoto diário nos períodos da manhã e
noite.
Sala do NTE - coordenação do NTE para atendimento aos professores e alunos, com
atendimento presencial diário.
Sala do AVA - para atendimento aos professores e alunos, com atendimento presencial diário.
Laboratórios de Informática - para a realização das provas virtuais, encontros presenciais.
ambientação com os alunos, formação de alunos e professores.

PRODUÇÃO DE MATERIAIS - NEAD

Para a produção de material didático o NEAD conta com equipamentos para o estúdio (câmeras,
microfones, gravador de áudio, tripés e equipamentos de iluminação), estruturação da tecnologia
para o AVA e Plataforma Gswit - Google, além de licenças de softwares para o trabalho de
customização do AVA e produção dos materiais didáticos das disciplinas.
O NEAD também faz uso dos laboratórios de informática para a realização de encontros presenciais
e remotos, além do auxílio da gerência e suporte de Tecnologia da Informação (TI).

AMBIENTES ACADÊMICOS VINCULADOS AO NEAD

EQUIPAMENTOS - NEAD

Para a produção de material didático o NEAD conta com equipamentos para o estúdio (câmeras,
microfones, gravador de áudio, tripés e equipamentos de iluminação), estruturação da tecnologia
para o AVA e Plataforma Gswit - Google, além de licenças de softwares para o trabalho de
customização do AVA e produção dos materiais didáticos das disciplinas.
O NEAD também faz uso dos laboratórios de informática para a realização de encontros presenciais
e remotos, além do auxílio da gerência e suporte de Tecnologia da Informação (TI).

FORMAÇÃO CONTINUADA - ESTUDANTES E DOCENTES

Além das produção de materiais, o NEAD promove oficinas para para a formação de professores, com o propósito de
capacitar os docentes para o uso das ferramentas digitais.
Os temas abordados são:
●
Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem: ferramentas de comunicação e interação e avaliação da aprendizagem.
●
Criação de banco de questões
●
Uso dos recursos do Google Meet
●
Vídeo aulas - como fazer
●
Podcast
Os especialistas do Núcleo fazem também atendimentos individuais aos docentes com orientações e suporte para
a realização das aulas remotas. Os atendimentos individuais foram feitos através de mensagens no AVA, email, WhatsApp e
videoconferências.

FUNCIONAMENTO DO NEAD

O funcionamento do núcleo está estruturado da seguinte forma:
●
De segunda-feira até sexta-feira: de 8h às 12h e de 18h às 22h
●
Os atendimentos podem ser feitos de forma presencial (no Centro de Gestão Acadêmica Nelson Mandela) ou
de forma remota, por e-mail, telefone, WhatsApp institucional, AVA ou Google Meet.
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