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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual carga horária 
será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por sua presença nas 
atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
PPP_Net_Ativ 
Código: 2304 
PPP II - NET-ATIVISMO: DESDOBRAMENTOS NOS PROCESSOS FORMATIVOS 
 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas a serem ministradas em ADE (de 18/11/2020 a 02/03/2021): 60 horas 

Professoras Responsável:  

Lucila Pesce  

Contato: 

lucila.pesce@unifesp.br  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º. 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação 

OBJETIVOS 

GERAL:  

Refletir sobre o net-ativismo nas redes sociais e seus desdobramentos nos processos formativos. 

ESPECÍFICOS: 

1. Introduzir o aluno ao campo do net-ativismo. 

2. Compreender conceitos afeitos ao campo do net-ativismo. 

3. Conhecer diferentes formas de net-ativismo. 

4. Realizar uma pesquisa exploratória (mediante leitura de artigos e exploração de redes sociais) sobre net-ativismo.   

5. Elaborar um produto que reflita a pesquisa exploratória sobre net-ativismo, a escolher: relatório (em PDF), podcast 

ou curta metragem. 

EMENTA 

A linha de pesquisa prevê, ao longo dos encontros no semestre, práticas de leitura e discussão sobre net-ativismo e seus 

desdobramentos nos processos formativos, mediante pesquisa exploratória de um grupo público em uma rede social. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Cidadania digital. 

• Ativismo nas redes sociais digitais. 

• Net-ativismo e empoderamento freireano. 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: Google Meet 

Às segundas-feiras: vespertino (14-15:30) 

Encontros síncronos no Google Meeting institucional, que ficarão gravados e serão postados no AVA Moodle da 
disciplina.  

 
• Atividades Assíncronas: AVA Moodle 

 
a) Leitura de textos acadêmicos sobre os temas centrais, acessíveis em periódicos online. 

b) Link a vídeos correlatos aos temas centrais – no Youtube. 

c) Discussões assíncronas sobre os temas centrais, nos fóruns de discussão do AVA Moodle. 

 

AVALIAÇÃO: conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Critérios de avaliação:  

a) Participação e desempenho nas atividades propostas.  

b) Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina: Moodle. 

b) Participação nos debates proporcionados pela disciplina. 

c) Qualidade das intervenções realizadas nas atividades interativas. 

d) Qualidade dos produtos apresentados e enviados. 

 

Instrumento de avaliação: elaboração de relatório, podcast ou curta metragem acerca da pesquisa exploratória sobre 

net-ativismo em redes sociais, com identificação dos elementos supracitados no item 2 e sistematização dos dados, à luz 

do quadro teórico de referência e das seguintes categorias: a) permanências e mudanças, b) limites e possibilidades. 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Lucila Pesce 

 

Pedagogia Dra. Educação DE 40 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 
Opção de organização semanal 

 
De 18 de novembro de 2020 a 02 de março de 2021 (recesso 23/12/20 a 03/01/21) 

 
Semanas Atividades e carga horária  Horas 

/semana 

23 a 28/11/2020 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (23/11/2020) 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 

03h 

30/11 a 05/12/2020 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (30/11/2020) 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 

03h 

07 a 12/12/2020 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (07/12/2020) 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 

03h 

14 a 19/12/2020 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (14/12/2020) 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 

03h 

RECESSO – 23/12/2020 A 03/01/2021 
04 a 09/01/2021 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (04/01/2021) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização do trabalho final: 2h 

05h 

11 a 16/01/2021 - Tempo destinado à leitura dos textos: 1h 
- Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
- Tempo destinado à realização do trabalho final: 2h 

05h 

18 a 23/01/2021 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (18/01/2021) 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

05h 



																												UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SÃO	PAULO	
														ESCOLA	DE	FILOSOFIA,	LETRAS	E	CIÊNCIAS	HUMANAS	

																																																													EFLCH	–	Campus	Guarulhos	

																														
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 
- Tempo destinado à realização do trabalho final: 2h 

25 a 30/01/2021 - Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 
- Tempo destinado à realização do trabalho final: 2h 

05h 

01 a 06/02/2021 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (01/02/2021) 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização do trabalho final: 2h 

05h 

08 a 13/02/2021 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (08/02/2021) 
- Tempo destinado à realização do trabalho final: 3h30 

05h 

15 a 20/02/2021 - Tempo destinado à realização do trabalho final: 6h 06h 

22 a 27/02/2021 - Tempo destinado à realização do trabalho final: 6h 06h 

01 e 02/03/2021 - Finalização e envio do trabalho final: 6h 06h 

Total de horas em ADE 60 h 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 


