
PROPOSTA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES – AAC 

GRUPO DE PESQUISA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome da atividade ou curso: 

  

 

Atividades Acadêmicas Complementares – AAC 

 

Professor ou professores 

responsáveis: 

 

Elizabeth Serra 

Erica Esch Machado 

Luciana Torres 

Luis Gustavo Magro Dionysio 

Marisa Gomes 

Renata Barbosa Dionysio 

Ricardo Janoario 

Tania Chalhub 

Tiago da Silva Ribeiro 

 

Bolsistas: 

Dandara Ribeiro 

Fabiana Dias Souza dos Santos 

Natureza da atividade:  

 

Atividade 1: Enquete com os estudantes – atividade livre 

Atividade 2: Lives da Anped e debate – atividade livre   

Carga horária: 

 

Atividade 1: 30 min para os estudantes  

Atividade 2: 3 lives (1h30 meia cada) + 3 debates 

respectivos (1h30min cada) – Total: 9 horas 

(Será emitida declaração de comparecimento para cada 

debate, a fim de que o estudante possa comprovar 

participação em Atividade Acadêmica Complementar) 

Dias em que será realizada: 

 

Atividade 1: dia livre, conforme disponibilidade do 

estudante 

Atividade 2: as lives podem ser assistidas livremente pelo 

estudante (já estão disponíveis em Libras). Os debates 

ocorrerão quinzenalmente, às terças-feiras. 

Horário da atividade:  

 

Atividade 1: live 

Atividade 2: de 16h30 às 18h 

Necessidade de intérpretes?  Atividade 1: sim 

Atividade 2: as lives estão disponíveis em Libras e em LP, 

mas precisaremos de intérpretes para os momentos de 

debate.  

Certificação:  

 

Atividade 1: não 

Atividade 2: sim, certificado como Atividade 

Complementar Acadêmica. 

Plataforma onde será oferecido: 

  

Atividade 1: Ambiente virtual de pesquisa: AVP: 

Plataforma Moodle gerenciada pelo Prof. Maurício. 

Atividade 2: idem 

Recursos a serem utilizados:  Atividade 1: Enquete produzida pelo grupo de pesquisa  

Atividade 2: Lives da Anped (já com interpretação em 

Libras) + AVP 

Conteúdos:  Atividade 1: - 

Atividade 2: 

- Políticas educacionais em tempo de pandemia; 

- Educação especial no contexto atual; 

- EaD e ensino remoto na conjuntura atual. 

Objetivos:  

 

 

 

 

Atividade 1: 

- coletar informações sobre as condições de acessibilidade 

às tecnologias da informação e comunicação por parte dos 

estudantes do INES (surdos e ouvintes) no contexto atual. 

Atividade 2: 



 

 

- analisar os desafios das políticas educacionais no 

contexto atual e pós-pandemia; 

- criar um espaço de debate em que os estudantes possam 

expressar suas opiniões, dúvidas e inquietações a partir da 

sua realidade, dos seus saberes e do conteúdo veiculado nas 

lives da Anped. 

Descrição das atividades: 

 

 

 

Atividade 1: Enquete em anexo. 

Atividade 2: debates a partir de lives que a Anped está 

organizando, com transmissão ao vivo às quartas-feiras, 

ficando o vídeo disponível (em Libras/LP) no site. Mais 

informações em: 

https://www.facebook.com/anped.educacao/. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE 2 

 

Inscrições De 25 de maio a 01 de junho 

Limite de inscritos 30 estudantes (os primeiros 30 inscritos) 

Local para 

inscrição: 

AVP (Maurício) 

https://www.avp.pro.br/course/view.php?id=52 

1ª Live 

 

 

 

Deficiência e Covid 19 (exibida em 22 de abril) 

Convidados: 

Décio Guimarães (IFF) 

Douglas Christian Ferrari (UFES) 

Leonardo Santos Amâncio Cabral (UFSCar) 

Mediação:  

Geovana Lunardi (UDESC) 

Endereço da Live https://www.youtube.com/watch?v=psb2DA_O9fA 

Data do debate com 

os estudantes do 

DESU 

04 de junho (quinta-feira) 

 

Horário  de 16 às 18h 

Site em que 

ocorrerá o debate:  

 

AVP 

https://www.avp.pro.br/enrol/index.php?id=52 

2º Live 

 

EaD e a Educação Superior de Qualidade: (des)regulação e 

desafios (exibida em 06 de maio) 

Convidado: Luiz Dourado (UFG) 

Mediação: Maria Beatriz Luce (UFRGS e Unipampa) 

Endereço da Live https://www.youtube.com/watch?v=XOsZtZwaDBo 

Data do debate com 

os estudantes do 

DESU 

18 de junho (quinta-feira) 

Horário  de 16 às 18h 

Site em que 

ocorrerá o debate:  

 

AVP 

https://www.avp.pro.br/enrol/index.php?id=52  

3ª Live  Trabalho docente em tempos de pandemia: entre ataques e 

desvalorização (exibida em 20 de maio) 

Convidados: 

Andréa Gouveia (UFPR) 

Heleno Araújo (CNTE) 

https://www.facebook.com/anped.educacao/
https://www.youtube.com/watch?v=psb2DA_O9fA
https://www.avp.pro.br/enrol/index.php?id=52
https://www.youtube.com/watch?v=XOsZtZwaDBo
https://www.avp.pro.br/enrol/index.php?id=52


Mediação:  

Miriam Fábia (UFG/ANPEd) 

Endereço da Live Ainda será disponibilizado 

Data do debate com 

os estudantes do 

DESU 

02 de julho (quinta-feira) 

Horário  de 16 às 18h 

Site em que 

ocorrerá o debate:  

 

AVP 

https://www.avp.pro.br/enrol/index.php?id=52  

 

 

https://www.avp.pro.br/enrol/index.php?id=52

