
ATIVIDADE EXTRACURRICULAR 

 

Nome da atividade ou 

curso: 

  

 

CONVERSAS COM A PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TEMPO DE PANDEMIA – EDUCAÇÃO, 

ACESSIBILIDADE, ENSINO, INCLUSÃO  

Professor ou professores 

responsáveis: 

 

Osilene Cruz e Aline Xavier 

Natureza da atividade:  

 

 Livre 

Carga horária: 

 

Em média 90 minutos 

Dias em que será realizada: 

 

Sextas-feiras 
 

08/05 – Desenvolvimento Biopsicossocial da criança 

surda e coronavírus – reflexões sobre o impacto do 

isolamento social 

Dra. Maria Angélica Varela 

 

15/05 – Gestor surdo – entre o pertencimento e o 

protagonismo 

Dr. Rodrigo Rosso (INES) 

 

22/05 – Produção e Narrativa Surda  

Me. Bruno Ramos (UFF) 

 

29/05 – Reinventando a escola com metodologias 

ativas – Educação 4.0 

Dra. Cristina Delou (UFF)  

 

05/06 – Ensino de expressões idiomáticas da Língua 

Portuguesa para alunos Surdos por uma professora 

surda – como e por quê?   

Esp. Simone Gonçalves (INES) 

 

10/06 - Isolamento social ou isolamento linguístico: 

quais os impactos da quarentena na comunicação 

dos Surdos? 

Dr. Tiago Ribeiro (INES)  

 

19/06 – Combate à violência contra a mulher surda 

e medidas de (auto)proteção -  

A confirmar 

 

26/06 – Educação para autonomia em tempos de 

isolamento  

Dra. Valdelúcia Alves da Costa (UFF) 

 

04/07 -  Educação bilíngue de surdos e letramento 

visual em tempos de isolamento: E a famosa 

inclusão? 

Dra. Rosana Prado (INES)   



 

11/07 – em andamento 

 

Horário da atividade:  

 

Entre 17:00 e 19:00, dependendo da disponibilidade 

dos palestrantes 

Necessidade de intérpretes?  Sim  

 

Certificação:  

 

Apenas para os palestrantes 

Plataforma onde será 

oferecido: 

  

Instagram, google classroom, RNP...  – conforme 

divulgação  

Recursos a serem utilizados:   

 

Conteúdos:  

 

 

 

 

 

 

Tema geral - Reflexões sobre educação e acessibilidade 

de informações em tempos de pandemia. 

Temas específicos – saúde, gestão e protagonismo 

surdo, ensino para surdos, artes no contexto da pessoa 

surda, educação a distância (4.0), alfabetização e 

letramento... 

Objetivos:  

 

 

 

 

 

 

Levar o participante a refletir sobre questões que 

afetam a comunidade de surdos em tempos de 

isolamento social, de forma interativa. 

Descrição das atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do palestrante sobre o tema proposto 

para o dia, com acessibilidade em Libras e em Língua 

Portuguesa (oral e escrita) e abertura para perguntas. 

 


