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TEOLOGIA 

Plano de ação – 2021-2022 

Relatório Final Bienal 

 

DOCUMENTOS E INDICADORES DE ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO  

(DIVULGADOS AOS POLOS) 

I. Relatório de Gestão da Coordenação de Curso  

 

Trata-se deste documento denominado Relatório do Plano de Ação da Coordenação divulgado 

virtualmente via pasta no Google Drive compartilhada com os polos de apoio. 

II. Projeto Pedagógico do Curso  

O Plano Pedagógico do Curso, tem sido atualizado anualmente e disponibilizado na pasta compartilhada 

do Drive. Para acesso ao último PPC do curso, acesse: 

https://docs.google.com/document/d/1JEIu7UbPyCiHhb1FOsZkyEK9l9pInWIo/edit# 

   

III. Matriz Curricular  

A matriz curricular do curso passou por alterações em 2018 e 2019, para que fosse adequada às DCNs, 

de acordo com a RESOLUÇÃO N° 4, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Teologia e dá outras providências. As versões 

bianuais da matriz do curso estão disponíveis na pasta compartilhada do Drive, acesse em: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bmfFjzz43FQd092FeydzhkRJOKJMQSzK  

IV. Plano de Ensino ou Programas das Unidades Curriculares (semestral)  

Os planos de ensino são atualizados sempre que o NDE solicita. Estes são apresentados ao NDE que 

aprova ou solicita reconsiderações nos planos de ensino. O ementário encontra-se no PPC e as reuniões 

de aprovação de planos e bibliografias estão registrados em atas. Para acesso aos planos de ensino do 

curso, acesse pasta compartilhada no Google Drive:  

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1My2ZBVZ5q7m_HrE1eW6htin3NOjT1hf8 

V. Pautas/Diários de Controle Acadêmico (Frequência, Notas - pode ser utilizado sistema)  

Todos os tutores de pólos, alunos, coordenadores e supervisores de EAD tem acesso via sistema 

(ambiente online) o controle acadêmico de todos os matriculados no curso. 

VI. Regulamentos do Curso  

O principal regulamento do curso é o Manual do Aluno, disponibilizado a todos os alunos da modalidade 

EAD. Porém alguns regulamentos são exclusivos do curso e trata de algumas peculiaridades. Os 

regulamentos encontram-se no PPC do curso. 

1. Regulamento de estágios. 

2. Regulamento de atividades complementares. 

3. Regulamento de TCC 

https://docs.google.com/document/d/1JEIu7UbPyCiHhb1FOsZkyEK9l9pInWIo/edit
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bmfFjzz43FQd092FeydzhkRJOKJMQSzK
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1My2ZBVZ5q7m_HrE1eW6htin3NOjT1hf8
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VII. Calendário Acadêmico  

O calendário acadêmico é disponibilizado anualmente no site da Uningá, separado por modalidade (EAD 

e Presencial). É possível acessar em:  https://uninga.br/wp-content/uploads/2023/01/Calend%C3%A1rio-

Acad%C3%AAmico-EaD-2023-16.11.2022-2.pdf   

VIII. Relatório de Estudos do Perfil do Corpo Docente (NDE)  

O NDE se reúne semestralmente ou sempre que necessário, de acordo com a demanda do curso. O 

corpo docente é avaliado pelo NDE tanto no caráter professor formador quanto professor conteudista. 

Os materiais produzidos também são avaliados e quando necessário passado por revisão e reelaboração 

de conteúdo. Os relatórios do NDE foram registrados em Atas e estão compartilhadas na pasta do Google 

Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kiJVoMgT01Jwyeewwdgfr0TksmySWOxM  

IX. Relatório da Bibliografia Básica e Complementar do Curso (NDE)  

A bibliografia básica e complementar é avaliada pelo NDE. São levantadas quais as bibliografias físicas 

estão presentes na biblioteca da Uningá, e especialmente quais bibliografias estão disponíveis na “Minha 

Biblioteca” virtual. Os relatórios do NDE foram registrados em Atas e estão compartilhadas na pasta do 

Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10bLaPd9GM0MW6JaktHKHtHAPbUF_NI_V  

X. Atas das Reuniões dos Órgãos (NDE e Colegiado de Curso)  

As reuniões de NDE e colegiado de curso ocorreram semestralmente ou sempre que necessário. A 

presidente de ambos órgãos é a coordenadora de Curso, que convoca as reuniões quando necessário. 

Todas as reuniões foram registradas em ATAS, e estão compartilhadas na pasta do Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DiuBIP0MDD-YZpfPOmsNZmmXBjV1jJxS?usp=sharing 

 

XI. Titulação do Coordenador do Curso  

(2010); mestrado em Teologia Moral pela Pontificia Università Lateranense Accademia Alfonsiana (ano 

de conclusão, 2002), Roma, Itália; Doutorado em Teologia Moral/Bioética - Università Lateranense - 

Accademia Alfonsiana (ano de conclusão, 2005), Roma, Itália; Licenciatura em Filosofia pela Faculdade 

de Ciências Sociais Arnaldo Busato, Toledo-PR (ano de conclusão, 1994); Graduação em Teologia pelo 

Instituto Teológico Paulo VI de Londrina-PR (ano de Conclusão, 1991); Foi Assessor Nacional da 

Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB (2007-

2011), Brasília; Coordenador da Comissão de Bioética da CNBB (2007-2011), Brasília; Atualmente é 

professor adjunto do Centro Universitário Ingá, nos componentes curriculares de Ética e Bioética, Curso 

de Graduação em Medicina (desde 2011); Bioética Animal no Curso de Medicina Veterinária (2011-

2020); Deontologia e Legislação, Curso de Fonoaudiologia (2012-2014); Bioética e Legislação em 

Enfermagem, Curso de Enfermagem (2015-2017); Filosofia do Direito e Ética, Curso de Direito (2019-

2020); Ética e Bioética para médicos Residentes, Hospital Memorial Uningá (2019); Foi tutor da 2a série 

do Curso de Medicina (2013-2014); Membro do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, Uningá - CEP (desde 2012) e atualmente coordenador; Membro do Comitê de Ética para Uso 

de Animais – CEUA, (2013-2020) e Presidente (2017-2020), membro efetivo do colegiado do Curso de 

graduação em Medicina Veterinária (2016-2020); Membro efetivo do Comitê Institucional Gestor PIBIC-

CNPq-UNINGÁ (2017-2018); Membro efetivo do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e professor no 

Curso de Graduação em Direito (2019-2020); Membro do Núcleo Docente Estruturante, Professor Curso 

de Graduação em Fonoaudiologia (2013-2014); Formador do Curso de Processos Gerenciais EAD; 

https://uninga.br/wp-content/uploads/2023/01/Calend%C3%A1rio-Acad%C3%AAmico-EaD-2023-16.11.2022-2.pdf
https://uninga.br/wp-content/uploads/2023/01/Calend%C3%A1rio-Acad%C3%AAmico-EaD-2023-16.11.2022-2.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kiJVoMgT01Jwyeewwdgfr0TksmySWOxM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10bLaPd9GM0MW6JaktHKHtHAPbUF_NI_V
https://drive.google.com/drive/folders/1DiuBIP0MDD-YZpfPOmsNZmmXBjV1jJxS?usp=sharing
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Coordenador do Curso de Bacharelado em Teologia EAD (desde 2019); Presidente do NDE (desde 2019) 

e do Colegiado do Curso de Bacharelado em Teologia EAD (desde 2019); Coordenador do Projeto 

Capelania Universitária "Promovendo Vidas" (desde 2021-); Autor dos livros: Bioética, Desafios Éticos 

no Debate Contemporâneo (2008) e Bioética e Pesquisa em Seres Humanos (2011), ambos publicados 

por Paulinas editora. O link para acesso a seu Lattes é: https://lattes.cnpq.br/6826995783088760    

XII. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

O Coordenador do Curso de Graduação em Teologia foi indicado pelo Diretor em consonância com a 

Pró-Reitoria. O Regime de Trabalho do Coordenador é o de Tempo Integral cabendo-lhe uma carga 

horária semanal de 40 horas para as atividades da coordenação e atendimento a docentes e discentes. 

O Coordenador é membro efetivo, com direito a voz e voto, tanto do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão como do Conselho Superior. O Coordenador é presidente nato do Colegiado de Curso e do 

Núcleo Docente Estruturante – NDE.   

 

ATIVIDADES PROPOSTAS PELA COORDENAÇÃO QUE FORAM EXECUTADAS NO PERÍODO 

2020-2021 

 

De acordo com o proposto no Plano de Ação da coordenação para os anos de 2020/2021, obteve-se os 

seguintes resultados: 

1. Aumento do número de matriculados no curso  

Encerrou-se o ano de 2022 com 64 alunos matriculados no curso. 

2. Ocorrência exitosa de aulas práticas na sede da Uningá 

Durante o ano de 2020, poucas atividades práticas, como os Estágios Supervisionados, foram realizadas, 

devido à pandemia. Em março de 2020 foi decretada pandemia de COVID-19, com a suspensão das 

atividades presenciais. 

1. Ações comunitárias/ eventos de integração escola-comunidade (PIESC) 

Em 2021, mais projetos de extensão (PIESC) foram propostos e executados pelos alunos, com data de 

entrega final para janeiro de 2022. 

• PIESC I: Resíduos Sólidos e Questões Ambientais 

• PIESC II: Atividades Lúdicas 

• PIESC III: Qualidade de vida 

 

ALGUNS EXEMPLOS: 

 

Exemplo 1: Apresentar para as crianças da Catequese a Dezena do Terço Mariano; Mostrar para as 

crianças da Catequese como se faz um pequeno Rosário com a dezena do Terço Mariano; Incentivar as 

Crianças e as suas famílias a rezar o Terço Mariano. As crianças terão a ajuda da catequista durante todo 

o tempo. Elas serão convidadas a colocar a linha na agulha e com a linha fazer um nó na primeira argola da 

Medalha.  

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=2BF83BFD12DCF838D871C1F2863BA713
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Logo após as crianças serão chamadas a colocar na linha as 10 pérolas pequenas que representarão as 

10 Aves Marias que formarão a dezena do Terço Mariano. 

 

 
Entre cada perola deverá haver um pequeno nó para que as mesmas não fiquem todas juntas, o que 

dificultaria a reza do Terço. Depois que as crianças colocarem as 10 pequenas pérolas na linha para 

formar a dezena do Terço elas vão juntar a linha na segunda argola da medalha para terminar a primeira 

parte do pequeno terço.  

  
 

Para dar acabamento será acrescentada uma pequena pérola abaixo da medalha para simbolizar a 

Oração do Pai Nosso de cada dezena do Terço Mariano. E logo após será juntado à linha o pequeno 

crucifixo que representará a Oração do Creio.  
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Para terminar a atividade os catequisandos serão convidados a rezar juntos a dezena do terço que eles 

mesmos confeccionaram.  

 

Exemplo 2: O PIESCIII, intitulado QUALIDADE DE VIDA POR MEIO DO TRABALHO, propôs 

desenvolver atividades extensionistas com a sociedade para o cumprimento de sua missão acadêmica 

e social. Estas ações e atividades de ensino e extensão têm como objetivo ampliar o conhecimento em 

diferentes áreas de atuação, integrar teoria e prática, e formar profissionais comprometidos com a 

melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento social. Muitos objetos para enfeitar e tornar os 

ambientes mais acolhedores foram criados e encaminhados a seus destinos, beneficiando a sociedade, 

enfeitando espaços, sendo úteis no cotidiano de várias instituições, como escolas, centros de educação 

infantil, espaço para idosos etc. As imagens, retiradas de nossos relatórios, expressam um pouco do que 

foi realizado.  

 
Mãos à obra. Mensagens de motivação nas escolas. 
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Caixa músical – o som dos animais. Alunos produtivos, alunos felizes! 

 

 
Atividades para idosas – Dinâmica e leitura de um conto. 

 
Palestra sobre a importância de trabalhar feliz. 

 

 
Leitura de história e ilustração. 
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PROJETO EVENTO E EXTENSÃO 

 

1. PÁSCOA MAIS FELIZ  

 

Durante as duas últimas semanas de março de 2022 o CEMIC São José irá realizar o projeto “Páscoa 

Mais Feliz” como o objetivo de arrecadar chocolates para fazer uma Páscoa mais doce e alegre para 

nossas crianças e descobrir ou redescobrir em nossos alunos valores como: o respeito, a solidariedade, 

a empatia, o amor, a honestidade, a responsabilidade, a humildade e a fraternidade contribuindo para 

uma maior qualidade de vida na escola, família e sociedade. “A escola, como um dos principais 

equipamentos sociais, tem sido desafiada cotidianamente em articular o conhecimento que é trabalhado 

no contexto escolar com a realidade social do aluno, ou seja, seus problemas e necessidades sociais”. 

(SANTOS). Diante disso, vamos, nesta Páscoa, enfatizar a importância da solidariedade, virtude 

necessária para a construção de uma sociedade solidificada no amor e na esperança. O espírito do amor 

incondicional precisa ser regatado. Em tempos de conflitos e sofrimentos decorrente de guerra ao redor 

do mundo, devemos testemunhar que só e no verdadeiro amor, livre e desinteressado, poderemos 

celebrar o verdadeiro espírito da Páscoa.  

 

2. DIA DAS CRIANÇAS: DOE BRINQUEDOS 

 

O Dia das Crianças está chegando. É sempre um período repleto de afeto, carinho, ternura e 

solidariedade. O projeto “DIA DAS CRIANÇAS: DOE BRINQUEDOS”, do Polo da Educação a Distância 

– EAD/UNINGÁ, de Cianorte, intenta realizar uma campanha solidária para arrecadar brinquedos novos 

ou usados em condições de uso a serem doados para crianças carentes de bairros da cidade de Cianorte, 

Paraná. 

 

3. CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO: PRATIQUE O BEM E FAÇA A DIFERENÇA NA VIDA DE MUITAS 

PESSOAS 

 

Entre os dias 01 a 14 de dezembro de 2022, Curso de Teologia EAD UNINGÁ, juntamente com o Polo da 

EAD/UNINGÁ, Cianorte, Paraná e o ROTARY FURQUIM DE CASTRO, Avenida Piauí  606, também de 

Cianorte, irão executar o projeto “CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO: PRATIQUE O BEM E FAÇA A 

DIFERENÇA NA VIDA DE MUITAS PESSOAS” com o objetivo arrecadar alimentos a serem entregues à 

“Casa da Sopa em Cianorte” que atende cerca de 40 pessoas por dia doando refeição. A realidade é que 

muitas famílias não têm condições para dar alimentos para suas crianças e toda família, considerando que 

a própria cesta básica ocupa cerca de 30% do orçamento mensal de um salário mínimo. É pensando nisso 

que esse projeto foi desenvolvido, a fim de possibilitar gestos de boas ações de forma espontânea e 

rotineira. É uma oportunidade também, para descobrir ou redescobrir em nossos alunos valores como: a 

solidariedade, a empatia, o amor, a responsabilidade social, a humildade e a fraternidade contribuindo 

para uma maior qualidade no bem-estar de vida de pessoas carentes. “A escola, como um dos principais 

equipamentos sociais, tem sido desafiada cotidianamente em articular o conhecimento que é trabalhado 

no contexto escolar com a realidade social do aluno, ou seja, seus problemas e necessidades sociais”. 

(SANTOS). Diante disso, o presente projeto busca, também, enfatizar a importância da solidariedade, 

virtude necessária para a construção de uma sociedade solidificada no amor e na esperança. O espírito 

do amor incondicional precisa ser regatado. Em tempos de conflitos e sofrimentos decorrente de guerra 
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ao redor do mundo, devemos testemunhar, que só e no verdadeiro amor, livre e desinteressado, 

poderemos contribuir para a construção da civilização do amor e da esperança. 

 

 
 

2. Atualização do PPC do curso 

O Projeto Pedagógico do curso (PPC) foi revisto anualmente para atualização de informações, como 

resoluções, portarias. A atualização do PPC foi realizada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e tem 

o conhecimento e aval do colegiado de curso. 

3. Realização das reuniões de colegiado e NDE para aprimoramento do curso 

As reuniões de colegiado e NDE registradas em ATA, consideraram a periodicidade semestral para 

ocorrência ou sempre que houve necessidade. 

 

Foram realizadas as seguintes reuniões: 

 

DIRETORIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD 

• 15jan2021; 10agos2021; 15fev2022; 22nov2022 

 

REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS 

• 29mar2021 

  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE  

• 08abr2021; 09set2021; 09fev2022; 17agos2022; 21dez2022  

 

COLEGIADO: 

• 08abr2021; 09set2021; 09fev2022; 17agos2022; 21dez2022  
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4. Acompanhamento dos estágios curriculares obrigatórios 

Os estágios curriculares obrigatórios iniciaram em 2021, com o estágio Supervisionado em Teologia. No 

ambiente online dos alunos, existe um campo especifico para estágios. Nele o aluno pode acompanhar 

todas as tutorias de estágio fornecidas pelo Supervisor de Estágio EaD-UNINGÁ e pelo coordenador 

do curso, Prof. Dr. Luiz Antonio Bento e, ainda pelo Tutor do Curso. O campo foi customizado 

especificamente para os estágios e neste, o aluno pode inserir as atividades remotas, documentos 

pertinentes aos convênios e obter informações gerais. 

 

Estágio em Teologia: 

 

De acordo com o MEC, RESOLUÇÃO N° 4, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016, institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Teologia e dá outras providências, no artigo 

determina que: “A carga horária total do curso de graduação em Teologia será de, no mínimo, 2.900 

(duas mil e novecentas horas), [...] destas,  200 (duzentas) horas, no mínimo, para estágio 

supervisionado”. Conforme o plano de contingência do curso, os estágios foram divididos da seguinte 

forma:  

 

Das 100 horas por estágio – Recomendação 

• 30h – Observação: Após definir seu ambiente de estágio, o aluno deverá observa-lo em todos 

os aspectos, de modo que, consiga situar onde se encontra e como poderá contribuir com aquele 

ambiente. 

• 30h – Aplicação de Atividades: Após observar o ambiente e descobrir a maneira que o aluno 

poderá contribuir; deverá aplicar atividades que ajude no desenvolvimento das pessoas e da 

própria instituição. Seu papel é muito importante neste momento. 

• 20h – Correções de atividades: Este é o momento em que o aluno deverá corrigir as atividades 

aplicadas, ou então, elaborar os relatórios de como se deram a aplicação das atividades. Esse 

material será importante para elaboração do seu TCE. 

• 20h – Trabalho de Conclusão do Estágio (TCE): Ao término do estágio o aluno apresenta o 

TCE com todas as informações pertinentes ao campo de estágio, ao supervisor local, às 

atividades desenvolvidas, propostas de melhorias do campo e conclusões, o aluno deverá 

escrever o seu trabalho de Conclusão do Estágio que deve ser composto por: I – Introdução; II 

– Objetivos – Geral e específico; III – Revisão Bibliográfica; IV – Análise; V – Conclusão; VI – 

Anexos. 

 

5. Comunicação dom os alunos através dos diversos meios de contato 

Momento síncrono (live), realizado no canal da UNINGÁ no Youtube, com o objetivo criar diálogo 

entre o coordenador de curso a fim de sanar dúvidas diversas do curso; do ENADE e da profissão. 
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08/03/2022 – terça-feira 

E-mail enviado neste dia: Claudio Santos. Supervisor de Polos. Bom dia! Conforme conversamos 

pessoalmente, venho por meio deste solicitar a abertura de um “tipo disciplina” de conhecimentos gerais 

para o nosso Curso. Gostei do modelo da Ciências Biológicas, da prof. Geziele. Se você puder subir 

como está no ambiente da professora deixando oculto para os alunos até que eu faça as devidas 

adaptações para o Curso de Teologia. 

 

20/07/2022 – quarta-feira 

Caros membros do NDE e Colegiado. Curso de Teologia.  Paz e Bem! Gostaria de agendar com você 

uma reunião no início deste segundo semestre. Segue sugestões de datas e horários: 02 de agosto, 

terça-feira, às 8h30, bloco da EAD. ou 04 de agosto, às 08h30, bloco da EAD. Pausa: Estudo para nos 

inteirarmos das seguintes informações: 1.      EDITAL Nº 51, DE 24 DE JUNHO DE 2022: EXAME 

NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE) 2022. 2.      PORTARIA Nº 292, DE 30 

DE JUNHO DE 2022:  Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes específicos da área de Teologia, 

no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2022. 3.      PROJETO 

ENADE UNINGÁ – EAD: tem por objetivo avaliar os cursos, por meio do desempenho dos estudantes e 

suas respectivas percepções em relação ao processo formativo oferecido na graduação. 

 

11/08/2022 – terça-feira 

Solicitamos juntos aos Supervisores da EAD a criação de uma disciplina para a postagem dos materiais 

do ENADE.  

 

16/08/2022 – terça-feira 

Ativado no ambiente a criação uma disciplina para a postagem dos materiais do ENADE com o nome de 

“Conhecimentos Gerais e Atualidades – Teologia”  

 

16 terça-feira a 19/08/2022 – sexta-feira 

Alimentar esta “disciplina” com o objetivo de explicitar a primeira ação no sentido de colaborar para atrair 

a atenção e construir o engajamento dos discentes em relação ao Enade. Entre os assuntos discutidos 

destacam-se: O que é o Enade; quem será avaliado; quais as principais etapas; qual a data da avaliação; 

Importância do Enade (estudantes e instituição). Disponibilizar o material gravado na live do dia 09/08. 

O objetivo é destacar a importância do Enade (reforço do sentimento de pertença e do engajamento), 

como cada estudante pode colaborar com o bom desempenho do curso e quais os benefícios para ele a 

para a instituição.  

17 quarta-feira a 19/08/2022 – sexta-feira 

Contato personalizado com os alunos que farão a prova do ENADE por meio de e-mails para orientá-los 

sobre a criação da chamada disciplina e dos vídeos ali disponibilizados.  

ENADE: “Conhecimentos Gerais e Atualidades – Teologia”  
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Enviamos os seguintes links para os alunos: AULA 01 - ENADE 2021 CADASTRO DO ESTUDANTE - 

QUESTIONÁRIO - PROF. MARCOS EDUARDO PINTINHA E LETÍCIA IZEPPE BISCONCIM.mp4. 

Disponível em: https://vimeo.com/607590139/31f3c231cb 

AULA 02 - ENADE 2021 - ACESSO - PROF. MARCOS EDUARDO PINTINHA E LETÍCIA IZEPPE 

BISCONCIM.mp4. Disponível: https://vimeo.com/607590419/0b7243ea95 

AULA 03 - ENADE 2021 - TIPOS DE QUESTÕES - PROF. MARCOS EDUARDO PINTINHA E LETÍCIA 

IZEPPE BISCONCIM.mp4. Disponível em: https://vimeo.com/607593960/5d775beccf 

ENADE - PROF. MARCOS EDUARDO PINTINHA - PROF. LETICIA IZEPPE.mp4. disponível em: 

Disponível em: https://ambienteonline.uninga.br/mod/page/view.php?id=415678 

19/08/2022 – quinta-feira 

Olá alunos! Neste bloco você compreenderá sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). Um exame obrigatório neste momento do seu curso. Nós, Professores Luiz Antônio Bento e 

Eduardo Batista, estaremos à disposição para ajudá-los nesse momento importante da sua jornada 

acadêmica. Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato através dos e-mails: 

teologia@uninga.edu.br / tutoria.eduardosilva@uninga.edu.br> . Fique atento ao cronograma e comece 

olhando o modelo das questões da prova. Disponível em: 

 https://ambienteonline.uninga.br/mod/forum/discuss.php?d=16474  

01 a 10/09/2022 – quinta-feira 

Aplicação do PRIMEIRO simulado ENADE. O objetivo da ação é proporcionar um contato do estudante 

com a estrutura da prova Enade. Em outras palavras, componente geral, componente específico e 

diferentes tipos de questões. Os resultados das provas podem orientar a discussão dos professores das 

áreas específicas. 

13/09/2022 – terça-feira 

E-mail: Relatório - ENADE - enviado neste dia: Maria Dalva de Barros Carvalho. Diretora de Supervisão 

Pedagógica. Segue o relatório conforme solicitado. Fico à disposição para qualquer ajuste, correção ou 

modificação que for necessário fazer 

14/09/2022 – quinta-feira 

Prova do ENADE: COMO FUNCIONA, QUEM PODE FAZER E PARA QUÊ SERVE! Leia com muita 

atenção as informações a seguir. Disponível em: 

https://ambienteonline.uninga.br/mod/folder/view.php?id=390645  

14/09/2022 – quinta-feira 

LIVE ENADE - ALUNOS. Disponível em: 

https://vimeo.com/749588797/4f7a299a6d?embedded=true&source=video_title&owner=39823652 

15/09/2022 – quinta-feira 

Enade 2022: dicas e orientações. Disponível em: 

 https://ambienteonline.uninga.br/mod/page/view.php?id=416982 

 

 

 

https://vimeo.com/607590139/31f3c231cb
https://vimeo.com/607590419/0b7243ea95
https://vimeo.com/607593960/5d775beccf
https://ambienteonline.uninga.br/mod/page/view.php?id=415678
mailto:teologia@uninga.edu.br
https://ambienteonline.uninga.br/mod/forum/discuss.php?d=16474
https://ambienteonline.uninga.br/mod/folder/view.php?id=390645
https://vimeo.com/749588797/4f7a299a6d?embedded=true&source=video_title&owner=39823652
https://ambienteonline.uninga.br/mod/page/view.php?id=416982


Página 13 de 14 
 

3 a 13/10/2022 – segunda-feira 

Aplicação do SEGUNDO simulado ENADE. O objetivo da ação é proporcionar um contato do estudante 

com a estrutura da prova Enade. Em outras palavras, componente geral, componente específico e 

diferentes tipos de questões. Os resultados das provas podem orientar a discussão dos professores das 

áreas específicas. 

 

11/10/2022 - Terça-feira  

Enviado recado via CHAT para alunos do ENADE se atentar ao prazo para fazer o 2º SIMULADO (13/10 

até 23h59). 

 

17/10/2022 - Segunda-feira 

Atualização dos recados no Mural de Avisos da disciplina. 

 

21/10/2022 - Sexta-feira 

Envio por E-mail e CHAT sobre orientações do Bate-Papo… 

01 a 10/11/2022 – quinta-feira 

Aplicação do TERCEIRO simulado ENADE. O objetivo da ação é proporcionar um contato do estudante 

com a estrutura da prova ENADE. Em outras palavras, componente geral, componente específico e 

diferentes tipos de questões. Os resultados das provas podem orientar a discussão dos professores das 

áreas específicas.  

 

07/10/2022 – sexta-feira 

Estou passando para continuar nossos contatos em relação ao ENADE. Quero motivá-la(a) para 

continuar acessando e acompanhando as informações que temos disponibilizado no portal do aluno 

ENADE 2022 – Conhecimentos Gerais e Atualidades - Teologia. Ali você vai encontrar diversos vídeos, 

simulados (de anos anteriores) e outras importantes informações. Leia as informações.  

Veja os vídeos, etc. Disponível em: https://ambienteonline.uninga.br/mod/folder/view.php?id=434418  

 

25/10/2022 – terça-feira 

Comunicação com os alunos: 2º. Bate-Papo da Teologia dia 04/11, às 19h00 com o Prof. Bento 

(Coordenador do Curso de Teologia), a Profª. Leticia (Coordª. do Curso de Letras) e comigo (Prof. 

Franciscarlo): https://youtu.be/7ycb_up59Jc - também já podem acessar para deixar ativado para 

Receber notificações assim que iniciar a live.  

19h30 – Live com os alunos – dirigida pela prof. Letícia e Prof. Pintinha – para ouvir os alunos sobre as 

dificuldades e acertos encontrados no 2º simulado.  O objetivo da ação é apresentar para os estudantes 

os diferentes tipos de questões e a melhor forma de análise e resolução. Link: link you tube - 

https://youtu.be/gCekOOd-R7s  

 

04/11/2022 – terça-feira 

19h – Live com os alunos – dirigida pelo prof. Bento, coordenador do Curso e participação dos 

professores: Letícia e Franciscarlo – para ouvir os alunos sobre as dificuldades e acertos encontrados 

no 2º simulado.  O objetivo da ação é apresentar para os estudantes os diferentes tipos de questões e a 

melhor forma de análise e resolução. Link youtube - https://youtu.be/7ycb_up59Jc   

https://ambienteonline.uninga.br/mod/folder/view.php?id=434418
https://youtu.be/7ycb_up59Jc
https://youtu.be/gCekOOd-R7s
https://youtu.be/7ycb_up59Jc
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18/11/2022 – Sexta-feira 

19h – 3ª Live com os alunos – dirigida pelos professores: Bento; Pintinha, Letícia e Franciscarlo – para 

ouvir os alunos sobre as dificuldades e acertos encontrados no 3º simulado.  O objetivo da ação é 

apresentar para os estudantes os diferentes tipos de questões e a melhor forma de análise e resolução. 

 

27/11/2022 – Domingo 

PROVA ENADE 

 

Encerro este relatório com a satisfação de ter cumprido o planejamento para este ano. Considero um 

balanço positivo utilizado por toda a equipe EAD para a concretização do biênio 2021 - 2022. 

 
___________________________________________ 

Luiz Antonio Bento 

Coordenador do Curso de Teologia – Bacharelado - EAD 


