
 

 

 
RETORNO CALENDÁRIO – SEMANA 1 

 
 

              Horário                           31 maio                            01 junho                                     02 junho                                              03 junho                                04 junho 

MANHÃ 
Estudantes  

de 2º e 4º anos 

10h-11h20 

Apresentação Geral: Recepção aos 
estudantes do turno 

 
Transmissão via YouTube 

no canal oficial /IfrsOsoComunicacao 
 
 

Moodle Básico 
 

Via Google Meet 
 
 
 

Rodas de conversa com Assistência 
Estudantil 

 
Encontros por turma/curso (link enviado 

diretamente às turmas) 
 
 

 
Acolhimento: apresentação instituição 

e seus setores 
 

Tour em vídeo pela Biblioteca 
 

(Disponibilizados no Moodle de Ambientação 
 
 

Moodle e suas Ferramentas 
 

Via Google Meet  
 
 

Responsável 
Direção, pedagógico, assistência, 

coordenações de curso e biblioteca 
 

Professores Carlos Tadeu e Thaís Assistência  Professores Carlos Tadeu e Thaís 

     
 
 
 

 

TARDE 
Estudantes  

de 1º e 3º anos 

16h - 17h20 

Apresentação Geral: Recepção aos 
estudantes do turno 

 
Transmissão via YouTube no canal oficial 

/IfrsOsoComunicacao 
 
 
 

Moodle Básico 
 

Via Google Meet  
 
 
 
 
 

Rodas de conversa com assistência 
estudantil 

 
(Encontros por turma/curso.  

 
Link enviado diretamente às turmas) 

 
 

 
 

Acolhimento: apresentação instituição 
e seus setores 

 
Tour em vídeo pela Biblioteca 

 
(Disponibilizados no Moodle de Ambientação 

 
 
 

Moodle e suas Ferramentas 
 

Via Google Meet  
 
 
 
 
 

Responsável 

 
Direção, pedagógico, assistência, 

coordenações de curso e biblioteca 
 

Professores Carlos Tadeu e Thaís Assistência  Professores Carlos Tadeu e Thaís 

 
  

 
 
 

 
 
 

  



 
 

NOITE 
Estudantes  

cursos 
semestrais 

(subsequentes/ 
superiores) 

20h - 21h30 

 
Apresentação Geral: Recepção aos 

estudantes do turno 

 
Transmissão via YouTube no canal  

oficial /IfrsOsoComunicacao 
 

Organização dos estudos/ Atividades 
Complementares/Informes gerais 

 por curso 
 

Links enviados diretamente  
por cada coordenador 

 

Moodle Básico 
 

Transmissão via YouTube no canal 
oficial /IfrsOsoComunicacao 

 
 
 
 
 
 
 

Moodle e suas Ferramentas 
 

Transmissão via YouTube no canal 
Official  

/IfrsOsoComunicacao 
 
 
 
 
 
 

Acolhimento: apresentação instituição 
e seus setores 

 
Tour em vídeo pela Biblioteca 

 
(Disponibilizados no Moodle de Ambientação 

 
 
 
 
 

Diálogos Estudantis: atividade  
de acolhimento do DCE e equipe  

de assistência 
 

Via Google Meet  
 
 
 
 
 
 

Responsável 

 

Direção, pedagógico, assistência, 
coordenações de curso e biblioteca 

(intérpretes no TPG e ADS) 
 

Professores Carlos Tadeu e Thaís 
(intérprete) 

Professores Carlos Tadeu e Thaís 
(intérprete) 

 (intérprete) 

 



 
 

 

RETORNO CALENDÁRIO – SEMANA 2 (APENAS PARA EMI) 
    

 

   

 
Horário 07 junho 08 junho 09 junho 10 junho 11 junho 

MANHÃ  

Estudantes  

de 2º e 4º anos 

8h - 10h 

 
Encontros dos estudantes que avançaram 

de série com os professores para 
orientações  

sobre o contínuo 
 

(Horários disponibilizados por e-mail) 

Encontros dos estudantes que avançaram 
de série com os professores para 

orientações  
sobre o contínuo 

 
(Horários disponibilizados por e-mail) 

Encontros dos estudantes que avançaram 
de série com os professores para 

orientações  
sobre o contínuo 

 
(Horários disponibilizados por e-mail) 

Encontros dos estudantes que 
avançaram de série com os 

professores para orientações sobre o 
contínuo 

 
(Horários disponibilizados por e-mail) 

Encontros dos estudantes que avançaram 
de série com os professores para 

orientações  
sobre o contínuo 

 
(Horários disponibilizados por e-mail) 

10h30 

Como Organizar meus estudos? 
Atividades Complementares 

 
Via Google Meet 

 
Painel de apresentação dos Núcleos 

(NAPNE, NEABI, NPGES) 
 

Via Google Meet  
 

Oportunidades: Bolsas de 
Ensino/Pesquisa/Extensão 

 
Via Google Meet  

Live – 17h 
 

Informações no quadro abaixo 

Diálogos Estudantis: atividade de 
acolhimento do Grêmio Estudantil e 

equipe de assistência 
 

Via Google Meet 

Responsável 
 

Coordenadores + Patrícia 
 

Presidentes dos Núcleos Diretores extensão/pesquisa/ensino  Assistência + Grêmio 

 

 
      

TARDE 

Estudantes  

de 1º e 3º anos 

14h - 16h 

Encontros dos estudantes que avançaram 
de série com os professores para 

orientações 
sobre o contínuo 

Encontros dos estudantes que avançaram 
de série com os professores para 

orientações 
sobre o contínuo 

Encontros dos estudantes que avançaram 
de série com os professores para 

orientações 
sobre o contínuo 

 
Encontros dos estudantes que 

avançaram de série com os 
professores para orientações sobre o 

contínuo 
+ 

Encontro assistência 1º ano 
 

Encontros dos estudantes que avançaram 
de série com os professores para 

orientações 
sobre o contínuo 

16h30 

 
Como Organizar meus estudos? 

Atividades Complementares 
 

Via Google Meet  
 

Apresentação dos Núcleos (NAPNE, NEABI, 
NPGES) 

 
Via Google Meet  

Oportunidades: Bolsas de 
Ensino/Pesquisa/Extensão 

 
Via Google Meet  

 
Live - 17h 

 
Informações no quadro abaixo 

Diálogos Estudantis: atividade de 
acolhimento do Grêmio Estudantil e 

equipe de assistência 
 

Via Google Meet 

Responsável Coordenadores + Patrícia Presidentes dos Núcleos Diretores Extensão/Pesquisa/Ensino Simone/Assistência Assistência + Grêmio 

 



 

 
      

Todos os 

Estudantes  

Lives 
Temáticas 

  
18h: "Fazendo um filme: do papel  

para a tela" 
 

Bruno Acosta e professores Dudlei 
Oliveria e Mateus Pereira 

 
 

Transmissão via YouTube no canal oficial 
/IfrsOsoComunicacao 

 

 
 

17h: “Qualidade de vida em tempos 
de pandemia: despertando 

a consciência corporal" 
 

Convidados: Leonara Ruaro e BemFox 
 

Mediação: profa. Mariana Ost 
 

Transmissão via YouTube no canal 
oficial /IfrsOsoComunicacao 

 

Responsável   

 

 


