Informe das Atividades CoEduca
Período: 01/08 a 31/08 de 2021
Conforme solicitação da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, seguem as informações das atividades da
Coordenação de Articulação da Comunidade Educativa - CoEduca, referente ao mês de agosto de 2021. Todas as atividades foram realizadas na
modalidade remota, conforme determinação do ATO DA REITORIA Nº 0392/2020, que suspende as atividades administrativas presenciais na
Universidade de Brasília em função da Pandemia do COVID19.
Equipe: Daniel Goulart - Coordenador
Lígia Carvalho - Psicóloga escolar;
Júlia Chamusca - Psicóloga escolar;
Joana Sampaio - Pedagoga;
Isamar Gonçalo - Pedagoga;
Renes Pereira- Administrativo;
Martha Borba– Administrativo;
Fernanda Cardoso – Psicóloga escolar;
Mallu Nunes– Psicóloga escolar;
Giovanna Alves – Técnica em assuntos educacionais;
Afastamentos: Madelon Nascimento – Pedagoga (Licença capacitação); Rafaela Eloy - Psicóloga escolar (Licença capacitação); Madalena
Ribeiro – Psicóloga escolar (Licença Maternidade), Márcia Rodrigues– Pedagoga (Licença capacitação).

No documento constam três tabelas, tabela 1 – Total de atendimento e atividades realizadas com os respectivos objetivos, período de realização e
avaliação; tabela 2 - Lista de participação em reuniões, eventos e cursos de capacitação e tabela 3- Enumera as atividades realizadas pela
plataforma Instagram da Coeduca e Conecta FCE e o seu respectivo alcance.
Tabela 1- Relação de atividades CoEduca, período 01/08 à 31/08/2021.
Atividades
1.Atendimentos à
Comunidade
Acadêmica

2.Canções e
Reflexões

Objetivos
O atendimento ocorre por demanda
espontânea ou por encaminhamento, as
demandas em sua maioria são dúvidas sobre
questões acadêmicas.
Público: Aberto a toda Comunidade
Acadêmica
 Acolhimento e interação.;
 Elaboração de playlist coletiva com
vários gêneros musicais;
 Exercitar criatividade, a utilizando
temáticas variadas;
 Expressar emoções e sentimentos;
 Partilha de reflexões e experiências.
 Ampliar o acesso a toda comunidade
acadêmica

Período
01/08 à
31/08/2021.

13/08
20/08
total

Público
40

Avaliação
Avalio que o atendimento atendeu o
objetivo, já que conseguimos sanar
a demanda trazida ao setor

4
2
6

A atividade comtemplou os
objetivos propostos, realizamos o
acolhimento do público, em todos
os encontros conseguimos elaborar
nossa playlist coletiva com
temáticas variadas, além de
compartilhar as emoções e
lembranças evocadas pela música.
Além disso em todos os encontros
temos ao menos um representante
de cada categoria da comunidade
interna, e 1 participante da
comunidade externa (aluna
psicologia IESB)

30

A atividade foi realizada conforme
o planejado, teve muita interação
dos participantes e várias avaliações

OBS: Grupo Suspenso por tempo
indeterminado

3.VI Fórum de
Inspirações

VI Fórum de Inspirações Educativas com a
participação das professoras Fátima Vidal
Rodrigues (FE) e Giselle Brito (IdA) na

27/08

Educativas

função de ativadoras.

positivas ainda durante o evento.

O Fórum está sendo concebido como espaço
para debate a respeito de práticas educativas
acolhedoras e criativas, mediado pelas
servidoras da CoEduca com participação dos
bolsistas da CoEduca/Darcy, ativado por
falas de parceiras(os) convidadas(os).

Atividades de divulgação do VI Fórum de
Inspirações Educativas

Conversas de preparação entre
coordenadoras da atividade e professora
Fátima Vidal (FE) para o VI Fórum de

-

25/08

Comunidade
acadêmica

1

Solicitação de divulgação e
divulgação em grupo de whatsapp
da CoEduca, do subcomitê de saúde
mental, do Fórum Autonomia, do
Projeto Acolhimento e outros, bem
como nos instagrans da CoEduca,
DASU, UnBTV, DEX, Comunica
FEF.
Envio de e-mails para parceiros do
Fórum (membros da comunidade
que já são parceiros da CoEduca,
participantes da Conferência UnB
Promotora da Saúde etc.), para
coordenadores de curso e para
participantes dos últimos encontros
do Fórum.
Atividade de alinhamento,
planejamento e inspiração.

Inspirações Educativas
Conversas de preparação entre
coordenadoras da atividade e professora
Giselle Brito (IdA) para o VI Fórum de
Inspirações Educativas
Conversas de preparação entre
coordenadoras da atividade e professor
Nathan Pinheiro (FUP) para o VII Fórum de
Inspirações Educativas
Conversas de preparação entre
coordenadoras da atividade e professora Ana
Flávia Pinto (HIS) para o VII Fórum de
Inspirações Educativas
Conversas de preparação e planejamento
entre coordenadoras da atividade e
professora Simone Lima e Regina Pedroza
(IP) para o Fórum de Inspirações Educativas
Conversas para convite a professores para
fazer falas de ativação no Fórum de
Inspirações Educativas
Registro do Fórum como atividade de
extensão

25, 26/08

1

Atividade de alinhamento,
planejamento e inspiração.

20, 25, 31/08

1

Atividade de alinhamento,
planejamento e inspiração.

24, 25, 26,
31/08

1

13, 24, 25/08

2

Atividade de alinhamento,
planejamento e inspiração.

12, 20, 23, 24,
25, 26/08

2

Atividade de organização

Contínua

Organização do Espaço Virtual do Fórum no Contínua
ambiente Teams e resposta a e-mails de
participantes

Comunidade
acadêmica

Trabalho no SIGAA para registro
do Fórum como atividade de
extensão e demais tarefas
administrativas concernentes
Atividade interna de planejamento,
acompanhamento e avaliação da
atividade

4.Supervisão de
estágio

5.
Orientação
de Bolsistas do
Projeto
Acolhimento
selecionados pelo
edital da DASU.

Conversas de preparação, planejamento e
articulação de Supervisão de um estagiário
do curso de saúde coletiva da UnB entre
professora Muna Muhammad Odeh e as
servidoras Julia Chagas e Lígia Libâneo.

11, 17, 19, 24,
31/08

2

Atividade de alinhamento,
planejamento e formação.

Conversas de orientação, planejamento e
definição de atividades do estágio com o
estagiário Hélio Batista Camelo

04, 06, 09, 11,
12, 13, 17, 19,
24/08

1

Atividade de alinhamento,
planejamento e formação.

Reunião de preparação de atividade de
estágio - mediação de articulação entre o
estagiário Hélio e bolsista Alan

30/08

3

Atividade de integração,
planejamento e formação.

Supervisão dos Bolsista da DASU, Total 26/08
Darcy: 6, FUP:6 e FCE: 4

4

Supervisão individual ao bolsista Alan
Santos feita pelas servidoras Lígia e Julia.

13/08

1

Atividade visa orientação para
execução
de
atividades
de
Acolhimento junto com o Setor.
Orientações acerca das atividades e
acompanhamento de processo do
estudante

Orientação individual ao bolsista Matheus
Nascimento a respeito de seu trabalho no

02, 03, 06, 09,
13, 16, 17, 24,

1

Orientações acerca das atividades e
acompanhamento de processo do

6.Oficinas
Calourosas

7.Oficina
Autorretratos e ser
universitário: uma

Instagram da CoEduca e com as artes do
25, 26/08
Espaço CoEduca feita pelas servidoras Lígia
e Julia
Planejamento da estrutura e organização 02, 03, 04, 05
para otimização das oficinas calourosas no e 06/08
mês de agosto, bem como contato com DEX
para tornar o projeto em ação de extensão.
(Isa, Joana e Márcia - Bruna (FCE))

Sou Calouro, e Agora?
E aí, o Currículo lattes está em dia?
Afeto através das redes
Organização transforma o tempo
Gestão do Tempo e planejamento de estudos
Fora do Ninho
Universidade: que novidade é essa?
Realização da oficina

2/8
3/8
3/8
4/8
5/8
5/8
6/8
03, 10, 17

Conversas de preparação, planejamento e 02, 03, 05, 06,

estudante

4

Atividade de alinhamento,
planejamento.

22

As atividades atingiram os objetivos
propostos ao integrar os calouros
com o ambiente universitário,
apresentando a universidade e seus
espaços de convivência de forma
leve e descontraída pelos próprios
estudantes participantes do Projeto
Acolhimento da Dasu, e foram
muito bem avaliadas pelos
participantes durante todo o
processo, até com mensagens de
agradecimento no Instagram.
Total geral: 113

19
7
17
16
12
20
13
1

Atividade realizada conforme o
planejamento
Ações realizadas conforme

experiência com
arte

8.Oficina “Sou
Calouro, e agora?”

articulação da oficina com a parceira Juliana
Telles
Trabalhos no âmbito da Comissão de apoio
à divulgação da oficina, composta pelas
servidoras Joana D’Arc, Julia Chagas, Lígia
Libâneo e Mallu Nunes, além da parceira
Juliana Telles, para proposição e revisão das
artes e textos de divulgação
Oficina do eixo Acadêmico do Espaço
CoEduca realizada pelas bolsistas Mariana
Feitosa, Isabela Borges e Thaynara Godói,
sob coordenação das servidoras Lígia
Libâneo e Julia Chagas.

09, 10, 12, 13,
17
02, 05, 06, 09,
10, 12, 13

12/08

necessidades da parceria
2

Ações realizadas conforme
necessidades da parceria

21

A presença dos intérpretes de
LIBRAS inicialmente demandou
bastante reorganização da atividade,
porém foi muito rica e trouxe
muitas informações aos calouros
presentes. Alguns servidores da
Central de Atendimento ao
Estudante da SAA estiveram
presentes e colaboraram com a
prestação de informações.
Como essa foi uma atividade
ofertada na Semana Calo(u)rosa, ela
já estava preparada, só necessitamos
aprimorar algumas informações da
apresentação e pensar algumas
estratégias para enriquecer a
atividade, entre elas: convidar
membros da SAA para participar e
elaborar uma espécie de tira-dúvidas
para as perguntas que apareceram
no formulário de inscrição. Essa
ideia do tira-dúvidas foi construída

*presença de dois intérpretes de LIBRAS da
FE.

Conversas de orientação, inspiração, 06, 09, 10, 11,
planejamento, definição e organização da 12/08
atividade com as bolsistas Isabella,
Thaynara e Mariana Feitosa.
E, ainda,
revisão de material construído pelas
bolsistas, a partir de informações oferecidas
pela SAA.

-

9.

Oficina “Senta
que lá vem
história”

Convites para parceria a membros da SAA 10, 11, 12/08
para parceria na atividade e contatos de
articulação.

2

Articulação e contato com os intérpretes de 10, 11, 12/08
LIBRAS da FE.

2

Oficina do eixo Diversidade do Espaço 20/08
CoEduca realizada pelas bolsistas Isabella
Garcia e Mariana Vitória, com apoio da
servidora Joana D’Arc e sob coordenação
das servidoras Lígia Libâneo e Julia Chagas.

19

Convidada: Keyla Pataxó, doutoranda em
Direito pela UnB.
Atividades de cadastro e de avaliação no 02, 03, 04, 05,
sistema de extensão da UnB - SIGAA
06, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24,
25/08

-

pelas bolsistas, diante do material
de perguntas dos calouros inscritos
que a SAA nos encaminhou
respondido.
Foi extremamente importante a
participação dos membros da SAA
que contribuíram com informações
as quais as bolsistas desconheciam.
Foi extremamente importante a
participação dos intérpretes, pois
duas estudantes surdas participaram
da atividade
A atividade despertou bastante
discussão e reflexão. A doutoranda
convidada trouxe um relato sensível
e emocionante de sua trajetória
acadêmica entremeada por reflexões
sobre sua realidade como indígena e
provocou falas emocionadas com a
trajetória, a luta política e a
oportunidade de escuta.
Escrita e revisão de projeto junto a
coordenação e bolsistas para
inserção no SIGAA, inscrição da
atividade no SIGAA,
acompanhamento de inscrições,
envio de email aos inscritos com
link da reunião, escrita e revisão de
relatório final, validação de
presença e autorização para envio

10. Espaço CoEduca
Setembro –
Mulheres que
inspiram

11. Oficina de escrita
criativa Participação da
servidora Lígia
Libâneo em
reunião do Grupo
PET Conexões de
Saberes

Conversas de orientação, inspiração,
planejamento e definição da atividade com
as bolsistas Isabella Garcia e Mariana
Vitoria, as coeducadoras e com a
participante da atividade, a doutoranda
Keyla Pataxó
Conversas de orientação, inspiração,
planejamento e definição da atividade com
as bolsistas Isabella Garcia e Mariana
Feitosa, as coeducadoras e com a
participante da atividade, a arquiteta Luiza
Coelho.
A convite da estudante e bolsista Mariana
Feitosa foi planejada e realizada uma oficina
de escrita criativa para os membros do grupo
PET Conexões de Saberes.

de certificação e declaração,
cadastro de participantes não
inscritos no SIGAA, envio de
relatório final e parcial.
Atividade de alinhamento,
planejamento e inspiração.

03, 16, 18, 19,
20/08

1

20, 23, 24, 25,
26, 30/08

1

Atividade de alinhamento,
planejamento e inspiração.

26/8

11

Atividade realizada conforme o
planejamento

Tabela 2: Atividades Instagram CoEduca e ConectaFCE, período 01/08 à 31/08/2021.

1. Alcance: Essa é a métrica que mostra a quantidade de perfis únicos que viram suas postagens durante o período analisado, os dados de alcance são

excelentes para avaliar o crescimento do perfil, já que levam em consideração o total de contas atingidas e quais publicações têm melhor
desempenho.
2. Total de seguidores do Instagram até o dia 31/08 da CoEduca: 1477 e Instagram do Conectafce:3341.
3. (%) = Total de Alcance de cada postagem/Total de seguidores no Instagram
4. Média Alcance (soma do alcance de todas as postagens com mesmo tema/ quantidade de postagens com mesmo tema).
Atividade

Dicas
Acadêmicas
FCE

Data/ Tema

Divulgar informes
sobre atividades do 12/08 Aprender 3, SIGAA e
TEMS.
Campus da
19/08 Monitoria e Tutoria
Ceilândia e suas
26/08 Trancamentos
peculiaridades
visando integração
entre demais
Campi.
Média Total

Local de
publicação

Feed e Storys

12/08 Dificuldades de início
de semestre
Uma dose
de
Autocuidad
o:

Divulgar sugestões
19/08 Exercícios Físicos em
de ações de
Casa
autocuidado que
26/08 Vacinação e sua
podem ser
importância
executadas em
casa.
Média Total

Feed e Story
Conecta FCE

Alcance

%

Avaliação

271

18,3

371
245

25,1
16,6

295,7

20,0

757

22,7

657

19,7

365

10,9

593

17,7

Conseguimos em média o
alcance de 295,7 de
visualizações, que
corresponde a 20% do total
de seguidores do Instagram,
em relação ao mês anterior
tivemos um aumento nas
visualizações
provavelmente em função
do retorno acadêmico.
Conseguimos em média o
alcance de 593,8
visualizações, que
corresponde a 17,7% dos
seguidores do Instagram da
Conecta FCE, em relação
ao mês anterior tivemos
uma queda nas
visualizações.

23/8/21
Fórum de
Inspirações
Educativas

198

13,4

5,3

Atividade cumpriu a
proposta teve alcance de
5,3% e cumpriu a meta de
5% do total de seguidores
do Instagram da Coeduca
em 24h de publicação

15,3

Atividade teve 15,3% de
alcance, está abaixo da
meta estimada de 20% de
alcance, consideramos
necessário revisar o horário
e o dia da publicação.

4,7

Atividade quase cumpriu a
proposta teve alcance de
4,7% bem próximo meta de
5% do total de seguidores
do Instagram da Coeduca
em 24h de publicação

Espaço de debate a
respeito de práticas
educativas
acolhedoras e
criativas
23, 26/08/2021

Oficinas
Calorosas

FEED

Atividade teve 13,4 de
alcance, está abaixo da
meta estimada de 20% de
alcance, consideramos
necessário revisar o horário
e o dia da publicação.

Story Cards 4
alcance:
96,65,69,83

03/ago

feed card:2
Alcance: 198,
253

02,03,04,05 e 06/08

Story Cards:16
Alcance: 80;
66; 64; 81; 74;
64; 68; 57; 51;
55; 47; 79; 68;
89; 81; 75

78,3

225,5

Semana de
acolhimento aos
calouros

68,7

05/ago

Informe

370

25,1

4,1

Atividade quase cumpriu a
proposta teve alcance de
4,1%, bem próximo a meta
de 5% do total de
seguidores do Instagram da
Coeduca em 24h de
publicação

10,6

Atividade teve 10,6 % de
alcance, está abaixo da
meta estimada de 20% de
alcance, consideramos
necessário revisar o horário
e o dia da publicação.

5,5

Atividade cumpriu a
proposta teve alcance de
5,5% e cumpriu a meta de
5% do total de seguidores
do Instagram da Coeduca
em 24h de publicação

Divulgação de
atividades de
outros setores e
saudações
17,30/08/2021

02, 06, 09, 13 e 16/08
Projeto
AutoRetrato

FEED Cards: 2
Alcances: 476264

Atividade teve 25,1% de
alcance e cumpriu a meta
de pelo menos 20% de
alcance em relação ao total
de seguidores do Instagram
da Coeduca.

Story Cards:2
alcance:44,78

Feed Card: 5
Alcance:
157,191,280,18
8,178

61

157

Divulgação

02, 06, 10, 13/08/2021

Storys Cards:
66,82,62,63,90,
124

81,2

02 e 27/08/2021
Espaço
Coeduca

172

11,6

4,7

Atividade quase cumpriu a
proposta teve alcance de
4,7% bem próximo meta de
5% do total de seguidores
do Instagram da Coeduca
em 24h de publicação

31,5

Atividade teve 17,1% de
alcance, está abaixo da
meta estimada de 20% de
alcance, consideramos
necessário revisar o horário
e o dia da publicação.

3,8

Atividade quase cumpriu a
proposta teve alcance de
3,8% bem próximo meta de
5% do total de seguidores
do Instagram da Coeduca
em 24h de publicação

Programação de
atividades mês de
Julho
03, 30/08/2021

16,08
Senta que lá
vem história

Feed Cads:2
Alcance: 172,
144

Atividade teve 11,6 % de
alcance, está abaixo da
meta estimada de 20% de
alcance, consideramos
necessário revisar o horário
e o dia da publicação.

Story cards: 2
Alcance: 50,88

FEED

69

465

Compartilhar
histórias

16, 18, 19, 20/08/2021

Story Cards 4,
Alcance: 95,
64, 51,13

55,8

09/ago

Sou Caloura
e agora?

Afeto
através das
Redes

FEED

253

17,1

Atividade teve 17,1% de
alcance, está abaixo da
meta estimada de 20% de
alcance, consideramos
necessário revisar o horário
e o dia da publicação.

10,2

Atividade quase cumpriu a
proposta teve alcance de
10,2% ultrapassou a meta
de 5% do total de
seguidores do Instagram da
Coeduca em 24h de
publicação

11,4

Atividade teve 11,4 % de
alcance, está abaixo da
meta estimada de 20% de
alcance, consideramos
necessário revisar o horário
e o dia da publicação.

7,0

Atividade quase cumpriu a
proposta teve alcance de
7% ultrapassou a meta de
5% do total de seguidores
do Instagram da Coeduca
em 24h de publicação

Compartilhar
experiências sobre
o ingresso na
universidade
12/ago

Story

24, 25,26,27/08

FEED Cads:5
Alcance:
216,152,153,14
5,174

Trocas de
mensagens de boasvindas no Instagram

24,25,26,27/08/2021

Story Cards: 5
Alcance:
127,122,73,106
,88

150

168

103,2

Dia de Jogos Atividade Lúdica

31/ago

Story

49

3,3

Atividade quase cumpriu a
proposta teve alcance de
3,3% bem próximo meta de
5% do total de seguidores
do Instagram da Coeduca
em 24h de publicação

