
 

 

DESCRIÇÃO DAS OFICINAS V PDU (2/2017) 

 

I - PROJETOS DE PESQUISA: DEFININDO CAMINHOS 

• Objetivo - Conhecer um pouco mais sobre a pesquisa científica e algumas diretrizes sobre o que deve conter um estudo como 
esse. Fomentar no aluno a reflexão sobre a importância da pesquisa na sociedade e na carreira dentro da Universidade. 

•  Conteúdo - Diretrizes teóricas sobre elementos básicos de uma pesquisa científica. O significado e o papel da elaboração de 
temas, problemas, hipóteses, objetivos, referencial teórico e metodologias de pesquisa. 

 

II - PLANEJAMENTO DE JOGOS DIGITAIS 

Oferecer aos participantes os conceitos do desenvolvimento de jogos, tal qual o processo de criação do documento de game 
design e suas aplicações na educação. “Jogar é um ato voluntário de superar obstáculos desnecessários”. Partindo desta ideia e do 
conceito de gameficação – um processo em ascensão em empresas e escolas, o ato de jogar alguma coisa pode ser um meio eficaz 
de aprendizagem. O ato de criação de um jogo, entretanto, estabelece uma relação de ensino e aprendizagem. Elaborar um jogo, 
educativo ou não, é como elaborar uma aula – é necessário conhecer o público alvo e o assunto do jogo em questão para preparar 
o material e assim estabelecer uma conexão com o objetivo final: o entretenimento construtivo. 

 

III - A VOZ E SEUS CUIDADOS 

• Objetivo - A voz é um dos instrumentos da comunicação humana e está diretamente relacionada com a nossa qualidade de vida. 
É importante preservarmos a saúde vocal. Para isso é necessário conhecer como a voz é produzida, identificar possíveis sinais de 
alterações vocais e praticar os bons hábitos vocais para evitar o surgimento ou o agravamento de patologias vocais. Há 
profissionais especializados, como o otorrinolaringologista ou o fonoaudiólogo que nos auxiliam na busca da saúde vocal. 

• Conteúdo - Informações básicas sobre a anatomofisiologia vocal e algumas patologias. Conceito de higiene vocal, os hábitos que 
interferem na produção vocal e os que beneficiam e preservam a saúde vocal. 
 

 
IV - INTRODUÇÃO À ESCRITA 
    

• Apresentar conceitos básicos, definições e discutir estratégias que possam contribuir para otimizar a produção textual dos alunos 
de graduação. 

 
V - INTRODUÇÃO À LEITURA 
 

• Apresentar conceitos básicos, definições e discutir estratégias que possam contribuir para otimizar a leitura de textos 
acadêmicos. 

 
VI - MAPAS CONCEITUAIS 
 

• Objetivo - Permitir ao participante produzir e compartilhar mapas conceituais e mapas mentais, utilizando softwares disponíveis 
na Web, para uso online ou no Desktop.  

• Conteúdo - Identificação de um mapa conceitual. Mapas conceituais típicos. Mapas conceituais vs. mapas mentais. Aplicação 
web para auxiliar e hospedar mapas conceituais. Processo de desenvolvimento de mapas conceituais e de mapas mentais. 
Softwares para auxiliar na construção de mapas conceituais e mapas mentais. 

 
VII - REDES DE APRENDIZAGEM 
 

• Objetivo -  Habilitar o participante a localizar, produzir e compartilhar conteúdos e a interagir com pesquisadores e demais 
interessados em seus temas de estudo, visando a consolidação, ampliação e diversificação de sua identidade e aprendizagem na 
rede.  

• Conteúdo - Possibilidades de aprendizagem nas redes Academia, Blog, Twitter e outras. 
 
 
VIII - PRODUÇÃO DE VÍDEOS 
 
 

• Objetivo – Oferecer aos seus participantes conhecimentos básicos sobre  realização de registros videográficos, sejam eles vídeos 
didáticos, aulas, palestras ou até mesmo a criação de videoaulas para a web através da construção, passo a passo, de um vídeo de 
tema livre.  

• Conteúdo – Produção de roteiros para os vídeos. O processo de captação de áudio e seu processo de edição. O processo de 
captação das imagens e alguns cuidados que devem ser observados. As técnicas de filmagem e os principais enquadramentos. 
Edição de vídeos com softwares acessíveis, bem como a realização e exportação dos trabalhos finais para inseri-los em 
repositório online. 

 
 
 
 
 

 



IX - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 
 

• Objetivo - O objetivo desta oficina é oferecer aos seus participantes conhecimentos básicos sobre as principais ferramentas de 
apresentações e algumas informações úteis que contribuam para uma boa exposição de suas ideias em trabalhos acadêmicos, 
aplicáveis tanto a trabalhos de sala de aula quanto a apresentações em congressos, seminários e encontros.  

• Conteúdo - Informações básicas sobre os principais programas e recursos utilizados para apresentações de trabalhos 
acadêmicos: powerpoint (slides) e prezi. Apresentações orais. 

 
 
X – PORTFÓLIOS 

  

• Objetivo - Apresentar aos participantes a metodologia dos portfólios como uma ferramenta capaz de lhes auxiliar a gerir e 
organizar sua trajetória acadêmica de forma autônoma e eficiente, além de habilitar os participantes a produzir e compartilhar 
seu próprio portfólio, utilizando softwares disponíveis na Web.  

• Conteúdo – Informações básicas sobre os portfólios e sua metodologia. Exemplos de portfólio. Os portfólios e a aprendizagem. 
Como fazer seu portfólio: Dicas e tutoria. Construção e socialização do seu portfólio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 


