COMUNICADO
Informamos que todas as pessoas inscritas no curso de extensão PODE
FALAR DE GÊNERO NA ESCOLA foram habilitadas a participar do curso. Dada a
enorme demanda, tivemos de adaptar nossa metodologia para atender ao máximo
possível de pessoas. Abaixo seguem orientações sobre como participar das aulas
e acessar a plataforma com os materiais e atividades. Por favor, leia atentamente.
AULAS SÍNCRONAS: 07, 14, 21 e 28 de MAIO
Nossas aulas acontecem aos sábados, das 9h às 13h. Elas serão realizadas de
forma REMOTA, em tempo real, através de um canal do Youtube. Para acessar o canal,
basta clicar no link abaixo, no dia e horário de cada aula. Ao acessar o canal, busque pela
transmissão ao vivo da aula daquele dia. Recomendamos que você se inscreva no canal
durante o curso para receber as notificações.
LINK PARA O CANAL ONDE SERÃO TRANSMITIDAS AS AULAS:
https://www.youtube.com/channel/UCUq-N2YUq-tWihKs1vO2Kcg
PRESENÇA: A cada aula, será disponibilizado link para assinar a lista de
presença. As assinaturas serão recolhidas duas vezes, na primeira e na segunda parte da
aula. Você precisa assinar as duas. A cada vez, o link para assinar a presença ficará
disponível por uma janela de vinte minutos. Depois desse tempo, não será mais possível
assinar a lista. Ou seja: esteja atenta à aula para não perder a passagem da lista! Para
receber o certificado emitido pela UFRJ, é preciso cumprir ao menos 75% de presença no
curso. Como a lista passa duas vezes, ao todo serão 8 marcações de presença, das quais
é preciso registrar ao menos 6 vezes para ter direito ao certificado.
DINÂMICA DAS AULAS: No primeiro dia vocês receberão orientações detalhadas
sobre o curso, programa, métodos, avaliação. Afora isso, todas as aulas serão divididas
basicamente em dois momentos. Uma primeira parte da aula, mais expositiva. E uma
segunda, mais interativa. A opção pelo Youtube é o que nos permite alcançar o grande
número de pessoas inscritas, mas ela traz limitações quanto à interatividade. Diferente de
uma aula pelo zoom, meet ou outras plataformas similares, vocês só conseguirão interagir
com os professores pelo chat. Mas vamos tentar tirar o maior proveito dessa ferramenta.
Durante toda a aula, uma equipe vai ficar dedicada a recolher perguntas e comentários
das turmas, que serão respondidos na segunda parte da aula.
SALA DE AULA VIRTUAL: Criamos para o curso uma sala de aula virtual, através
do GoogleClassroom, onde ficarão armazenados todos os materiais de apoio. Ali você
também vai encontrar as atividades assíncronas que você deve realizar para completar o
curso.
Para acessar a sala virtual, vocês foram organizadas em turmas.

UM CONVITE DO GOOGLE CLASSROOM COM ORIENTAÇÕES SOBRE COMO
ACESSAR A SALA VIRTUAL DA SUA TURMA SERÁ ENVIADO PARA O EMAIL QUE
VOCÊ INFORMOU NO ATO DE INSCRIÇÃO ATÉ SEXTA-FEIRA. ABRA E SIGA AS
INSTRUÇÕES. Apenas pessoas inscritas têm acesso à plataforma. Se não localizar o
e-mail, busque na sua caixa de Spam ou na lixeira.
MATERIAIS: Para cada aula serão disponibilizados materiais de apoio. Se você
puder acessar estes materiais antes da aula, melhor será o seu aproveitamento. Parte da
carga horária do curso está destinada exatamente para isso. De qualquer forma, estes
materiais vão seguir disponíveis para você até o final do curso.
ATIVIDADES: Além de acompanhar as aulas e acessar os materiais, para concluir
o curso você terá de realizar algumas atividades assíncronas. As atividades são
compostas de questões objetivas e discursivas, relativas a cada tópico trabalhado no
curso, que vocês podem acessar pela sala de aula virtual. A realização de todas as
atividades é condição para emissão do certificado.
CERTIFICADO: O certificado será emitido para cursistas que 1. alcancem o
mínimo de 75% de presença e 2. tenham concluído todas as atividades assíncronas
disponibilizadas na sala de aula virtual do curso.
ATENÇÃO: As inscrições do curso estão encerradas. Se você quiser, pode
compartilhar o link do canal onde serão realizadas as aulas com outras pessoas
interessadas. Qualquer pessoa poderá assistir, mas ciente de que isso não lhe renderá
qualquer certificação. Não emitiremos declarações de participação, apenas certificados
para cursistas devidamente matriculadas e que tenham concluído todas as atividades e
atingido frequência mínima.
QUALQUER DÚVIDA, entre em contato pelo email:
podefalardegeneronaescola@gmail.com
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