Apresentamos o resultado do
mapeamento quanto às demandas e
viabilidade do uso das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação
(TDICs), no âmbito das ações de
extensão de cultura. O formulário
(opcional) foi aplicado à comunidade
universitária, por meio da página da
PROEC
UFJ https://coec.jatai.ufg.br/ através
do link: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSc8aSp6nIsDbd76wAIP5sE
2d425zKjtLYwAXfJhzuasxME0RQ/view
form, no início do mês de junho 2020 e
obteve 44 respostas.

AS AÇÕES DE EXTENSÃO SOB SUA
RESPONSABILIDADE
PODEM
SER
DESENVOLVIDAS (DE MANEIRA PARCIAL
OU TOTAL) ATRAVÉS DO USO DAS TDIC?

SIM
NÃO

EXISTE
INTERESSE EM
QUE
ESSAS
AÇÕES
OCORRAM
COM O USO
DAS TDICS?

QUAIS DESSAS FERRAMENTAS
VOCÊ DOMINA OU JÁ FAZ USO?

SIM
NÃO
Portal de periódicos da UFG
Canva, Trello, Prezi
Zoom
Podcast
WhatsApp
Instagram
Facebook
Conferência Web RNP
Google Meet
Ambiente virtual do SIGAA
LIVE (aula ao vivo, teletransmissão
Videoaula gravada
Google Classroom
Moodle
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EM CASO AFIRMATIVO, QUAL
TIPO DE APOIO SERIA NECESSÁRIO
PARA VIABILIZAR ESSA AÇÃO,
CONSIDERANDO:
APOIO
INSTITUCIONAL, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS,
ACESSO
A
INTERNET,
SUPORTE,
CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA?

MAPEAMENTO DE
AÇÕES DE EXTENSÃO
E CULTURA MEDIADAS
POR TECNOLOGIAS
DIGITAIS DE
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
(TDICS)

Orientação pedagógica
Capacitação
Suporte
Acesso a internet
Ferramentas
Equipamentos
Apoio institucional
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QUAIS SUAS SUGESTÕES PARA
ALTERNATIVAS DA MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA
DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA?
Constatou-se com a análise dos dados que as
sugestões permearam os quesitos abaixo, conforme
algumas falas:
CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
“Capacitação dos docentes quanto ao uso das diferentes
plataformas virtuais”.
“Penso que tutoriais ou até vídeos ensinando a usar
algumas das ferrramentas. ”
“No caso do WTIc podem ser feitos workshops virtuais
sobre tecnologias para a comunidade acadêmica e
também a comunidade externa”.
INCLUSÃO
“Todas as ações devem promover a inclusão e sendo
assim devem ser oferecidos intérpretes para tal”
INTERDISCIPLINARIDADE
“Trabalho em equipe entre os cursos”
“Maior integração entre os docentes visando um curso
com maior acessibilidade à população”
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS
“Utilizar as plataformas já disponíveis”
“Manter encontros online, realizar reuniões virtuais,
executar maior número de ações possíveis em atividades
remotas”.
APOIO EMOCIONAL E BEM ESTAR
“Apoio, orientações quanto ao retorno das atividades,
riscos ocupacionais e medidas de prevenção”
“Construir grupos para dar apoio aos professores durante
esse período através do próprio SIGAA”.
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“Um mapeamento de alunos e alunas que atuam com
atividades criativas, arte, música, artesanato. Para futuro
ações que incentive essa produção.... criar uma galeria
virtual”
APOIO INSTITUCIONAL E SUPORTE
“Proporcionar os meios adequados, como acesso à
internet,
equipamentos,
capacitação
aos
extensionistas...”
“Pesquisa para sabermos por curso a existência real de
acesso dos acadêmicos à rede”.
“Apoio institucional, divulgação dos projetos no site e nas
redes sociais”.
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
“Ampliar a equipe de comunicação e de produção de
conteúdo, com editores de vídeos e fotos, formação de
conteúdo informativo/ divulgação, equipamento como
câmeras fotográficas, filmadoras, centrais multimídias,
computadores com boa capacidade de processamento e
pessoal para processar informações”
COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES SOBRE O USO DE
TECNOLOGIAS DE INTERAÇÃO VIRTUAL PARA A
REALIZAÇÃO DE AÇÕES INERENTES À EXTENSÃO E
CULTURA:
IDENTIFICOU-SE INÚMERAS SUGESTÕES, ENTRE
ELAS:
“Criar dentro de canais de comunicação no youtube uma
listagem de ações de extensão; utilizar um grupo no
telegram para divulgar as ações ou ainda usar canais
existentes da própria cidade para que chegue até a
comunidade esses tipos de ações”.
“Capacitação para realização de eventos virtuais, suporte
de internet de qualidade, ampliação da equipe para
atender o público”.
“Sugiro que a instituição disponibilize equipamentos para
os envolvidos nas ações e que não os possua”.
“Faltam iniciativas mais arrojadas da instituição para o
engajamento do docente no uso de tecnologias no dia a
dia”
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