
 

 

Nome da atividade ou 

curso: 

  

 

MURAL DA PANDEMIA: NOTÍCIAS, IDEIAS, 

SENTIMENTOS… o que queremos compartilhar 

sobre esses tempos de Covid-19? 

Professor ou professores 

responsáveis: 

 

Marcia Regina, Maurício Cruz e Wilma Favorito 

Natureza da atividade:  

 

 Atividade Extracurricular (extensão) 

Carga horária: 

 

20 horas 

Dias em que será realizada: 

 

03/06 à 03/07 

Horário da atividade:  

 

Parte livre e videoconferências a ser agendadas 

Haverá intérpretes?  Sim, só para videoconferência 

 

Certificação:  Sim. Enviaremos uma lista dos participantes 

Plataforma onde será 

oferecido: 

Ambiente Virtual de Pesquisa (AVP) 

Como fazer a inscrição:  

 

Inscrições:https://www.avp.pro.br/course/view.php?id=53) 

Número de vagas: 

 

50 

Data de Início e termino das 

inscrições 

27/05 à 01/06 

 

 

Data de início das 

atividades: 

 

03/06  

Recursos a serem utilizados:  

 

1 - Inscrição e execução das atividades no Ambiente Virtual de 

Pesquisa (AVP); 



 

 
2 - Acesso por navegadores e pelo AVP App (Android); 

3 - Ambiente desenvolvido em Moodle (com estruturas 

próprias ao gerenciamento de atividades);  

4 - Capacidade de Exibição e postagens de vídeos em Libras; 

5 - Videoconferência integrado ao site (vídeo, áudio, chat, 

compartilhamento de tela, gravação, sem limite de duração, 

live streaming...); 

6 - Comunicação entre participantes e entre grupos de 

participantes através de sistema de mensagem pessoal, através 

de chat, através de fóruns, através de comentários em 

determinados recursos e através de videoconferência; 

7 - Calendário de eventos descrevendo as atividades e 

notificando os participantes conforme a programação do curso. 

Entre outros. 

Conteúdos:  

 

 

 

Objetivos:  

 

 

 

 

 

 

Promover um espaço coletivo, acolhedor e colaborativo para o 

compartilhamento de notícias, mensagens, desabafos, 

informações sobre as experiências individuais do corpo 

discente, docente, TILs e técnicos administrativos, como forma 

de manter a conexão entre TODOS nós. 

A ideia é criar um ambiente que seja aberto, acolhedor e que 

inspire a participação dos alunos e demais profissionais do 

DESU a interagirem por meio do compartilhamento de suas 

experiências neste período de pandemia. E, sobretudo que não 

tenha uma perspectiva pedagógica, contudo, os registros 

apresentados poderão ser usados como material de referência 

para diferentes produções no retorno das aulas, caso seja 

adequado. A ampliação e diversificação das atividades 

ocorrerão de acordo com a demanda dos temas e assuntos que 

possam surgir ao longo dessa interação 

Descrição das atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Mural de Pensamentos - recurso em que o participante 

insere texto e faz ligações entre este e outros inseridos por 

outros participantes. 

2 - COnVERSAS - fórum com tópicos temáticos que permitem 

respostas em Libras e LP, além de notificar seus participantes;  

3 - COVÍDeo - videoconferência com programação diária 

(horários para as pessoas conversarem livremente) e 

programação semanal (com palestrante/convidado);  

4 - CO-VER - A ideia aqui é convidar os participantes a enviar 

uma imagem que despertou seu interesse naquele dia e com 

isso montarmos uma galeria de imagens aleatórias (sem texto) 

que desperte a reflexão ou a contemplação a partir do olhar do 

outro. Também será possível que o participante faça 

comentários; (o comentário aqui é para a galeria, não para cada 

imagem) 



5 - Enquete - recurso que permite ao participante votar em 

opções e que gera um gráficos com as respostas; 

6 - Contos da Quarentena - a ideia aqui é que cada participante 

possa inserir informações e categorizá-las (por exemplo, 

Diário da Quarentena, Poesia, Testemunho, Desenhos, Versos, 

etc.) e permitir a busca e o acesso dos demais participantes a 

estes conteúdos, além de permitir comentar cada um deles; 

7 - RSS/Feed - Recurso que pode ser inserido e que alimenta o 

site com notícias automáticas sobre um tema específico 

(exemplo: notícias do COVID19); 

8 - Questionário - Recurso em que é possível fazer perguntas 

com opções de resposta dissertativas ou não (escolha, 

verdadeiro ou falso, associação, etc.) e que serve para dar um 

feedback individual das atividades realizadas. 

9 - Notícias - Recurso que permite inserir notícias e/ou avisos 

manualmente para que os participantes as recebam. 

 


