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Apresentação

O presente slide visa apresentar de forma minuciosa as atividades desenvolvidas com os estudantes do 1º e 2º semestres do

curso de bacharelado interdisciplinar em Humanidade UNILAB-CE, nos meses de março/abril, bem como os objetivos, os

resultados alcançados e as dificuldades encontradas. A execução das atividades foi feita de forma coletiva e individual, isto é, por

meio do grupo do WhatsApp do pulsar criado pelos tutores juniores sob orientação dos tutores seniores, e pelo vídeo

conferência no aplicativo Hangouts Meet realizado duas vezes por semana.
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Atividades desenvolvidas

Plantão de orientação Individual

 Leituras;

 PPC do BHU ;

 Normas da ABNT;

 Sugestão de cursos online;

 Gêneros acadêmicos

Plantão de orientação coletiva

Roda de Conversa semanalmente no Hangouts

Meet, tendo como tema:

 O isolamento social e seus desafios no

cotidiano;

 Cultivando aprendizagens em tempos de

isolamento social;

 Isolamento social em uma perspectiva

interdisciplinar;

 As mudanças da rotina durante o isolamento

social etc. Os temas foram abordados

satisfatoriamente e teve um maior vinculo

com os estudantes, com uma media de

participantes de 10 a 20 estudantes.

Tem como objetivo  auxiliar os estudantes : Objetivo auxiliar e acompanhar todos os

estudantes do 1º e 2º semestre por via rede

social.

Tem sido benéfico, os estudantes têm mostrado

interesse em aprender e sempre solicitam-me e eu

por sua vez, ligo-os individualmente para saber do

estado psicológico e mental de cada um, uma vez que

nos encontramos num contexto bastante difícil. A

média de orientação virtual diária tem sido variável

de 8 a 10 estudantes, além de um estudante do 1º

semestre que mora comigo que tenho lhe orientado

de forma presencial.



 Orientação via grupo do WhatsApp;

 Acompanhamento das leituras feita nos matérias educativo

encaminhado aos estudantes;

 Reforço sobre as medidas de prevenção do covid19;

 Elaboração de jornal mural

Continuação das orientações coletivas



Objetivos

 Foi acompanhar e orientar os estudantes por 

via das plataformas digitais (e-mail, 

facebook, whatsapp, etc). 

 Explicar sobre o curso do BHU na sua 

amplitude, de acordo com as das diretrizes  

do PPC

Resultados alcançados

Dificuldades
 Adaptação no programa;

 Localização dos estudantes do 1º e 2º semestre e a 

inserção no grupo do WhatsApp;

 Isolamento social.

 Os estudantes conseguiram compreender sobre

o PPC do BHU; Normas da ABNT;

 Facilitaram na comunicação via grupo do

WhatsApp;

 Conseguiram retornar as tarefas

encaminhados/as, como por exemplo as leituras

e a participação nas rodas de conversas;

 Conseguiram elaborar temas de pré-projeto de

pesquisa.


