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Edital PROGRAD nº 001/2021 
 

Caro(a) discente, 

 

Conforme Edital PROGRAD nº 001/2021, o(a) Colaborador(a) Virtual terá como atribuição 

assessorar virtualmente docentes e discentes vinculados a cursos de Graduação que apresentem 

inabilidade na utilização de recursos digitais para o ensino e aprendizagem não presenciais. Deste modo, 

torna-se necessário demonstrar suas habilidades no uso de tecnologias digitais de comunicação e 

informação e de plataformas que serão utilizadas no ensino não presencial.  

Como informado no item 4.3 do Edital PROGRAD 001/2021, você precisará utilizar a Plataforma 

Google Sala de Aula (classroom) para realizar esta avaliação que será pontuada de 0 (zero) a 10 (dez) 

pontos, conforme valores especificados em cada tarefa abaixo. 

Você terá 1h (uma hora) para realizar todas as tarefas indicadas. Logo, a Avaliação de 

Habilidade deve ser finalizada no máximo até às 15h00min. 

 

ATENÇÃO: A não realização da Avaliação de Habilidade ou envio fora do horário definido implicará na 

desclassificação do(a) candidato(a). O envio desta Avaliação deve seguir o solicitado na TAREFA 05. 

 

Sucesso! 

Comissão de Seleção 
 

 

AVALIAÇÃO DE HABILIDADE 

 

TAREFA 01: Crie uma Turma no Google Sala de Aula com os seguintes critérios: 

a) O nome da turma deverá ser: TURMA – MATRÍCULA / SEU NOME COMPLETO (Ex. 

TURMA – 15001807 / Pedro Álvares Cabral). (1,00 pt) 

b) Insira um tema relacionado com Matemática e Ciências. (0,50 pt) 

 

TAREFA 02: Agende uma aula obedecendo aos seguintes critérios: 

a) O nome da Aula deverá ser “Aula 1 – Avaliação de Habilidades” e deverá ser agendada para 

ocorrer no dia 22/02/2021 das 2:00pm até as 3:30pm, via Google Meet. (0,75 pt) 

b) No mural da turma deverá ser inserido o nome da aula, o dia e horário em que será realizada e o 

link do Google meet para que os discentes tenham acesso. (0,75 pt) 
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TAREFA 03: Crie uma Atividade com Teste, que possua as seguintes informações: 

a) Nome da atividade “AVALIAÇÃO DE HABILIDADE”, Pontuação 3 pontos e entrega 

22/02/2021; (0,75 pt) 

b) Insira o vídeo do youtube da TV UFRB com o seguinte tema: “Mensagem de final de ano da 

Reitoria da UFRB”; (0,25 pt) 

c) Insira o Edital PROGRAD 001/2021 em PDF (0,25 pt) 

d) Insira o link do NUPROP/PROGRAD que trata do Programa de Suporte Virtual. (0,25 pt) 

 

TAREFA 04: Ainda na Atividade com Teste, crie um formulário denominado “AVALIAÇÃO FINAL” 

contendo 02 (duas) questões, sendo: 

a) Questão 01: ‘Descreva a importância da UFRB para a sua vida’. A questão deverá ser obrigatória 

e permitir que os discentes da turma escrevam um texto longo. (1,00 pt) 

b) Questão 02: O/A discente convocado(a) nesta seleção terá até que dia para encaminhar o Termo 

de Compromisso? - A questão deverá ser obrigatória; valer 3 pontos; ter quatro opções de 

respostas: 23 de fevereiro, 30 de fevereiro, 01 de abril e Nenhuma das respostas anteriores; ter a 

indicação da resposta correta e possuir o seguinte feedback nas alternativas INcorretas: ‘A 

resposta é 23 de fevereiro. A entrega em data posterior resultará em eliminação’.  (2,50 pt) 

 

TAREFA 05: Adicione o(a) professor(a) designado(a) pela Comissão de Seleção para ter acesso a sua 

turma e que corrigirá suas atividades. Para saber o email deste(a) professor(a) você deverá acessar o link a 

seguir, e após abri-lo, identificar e copiar o email do(a) professor(a) que fará a correção de sua atividade. 

(2,00 pt) 

Link: https://drive.google.com/file/d/1S6uShwwwiK2JRcAtAyjLcQl94hxXMxmf/view?usp=sharing 

 

Atenção: Cuidado para não utilizar outro email. Pois só serão corrigidos as Avaliações 

encaminhadas para os emails indicados e recebidos até às 15h00min. 

 

https://drive.google.com/file/d/1S6uShwwwiK2JRcAtAyjLcQl94hxXMxmf/view?usp=sharing

