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Relatório do Semestre 2020-02

As aulas continuaram no regime não presencial realizadas pela plataforma Google

Meet devido a pandemia causada pelo COVID-19. No regime não presencial 30 alunos

participaram das aulas, ocorreu grande evasão por parte dos alunos por conta da falta

de conexão de internet, não saberem utilizar as ferramentas tecnológicas e o fato de não

gostarem de participar das aulas online, ainda problemas psicológicos e de saúde foram

considerados fatores limitantes para a participação de alguns alunos nas aulas não

presenciais. Foram mantidas as disciplinas oferecidas no semestre anterior com três

aulas de 45 minutos por dia, sendo de segunda à sexta-feira. Ainda, por meio do grupo

de estudos da maturidade (GEMA) realizou-se uma pesquisa para investigar os fatores

determinantes para participação no Projeto da Maturidade no contexto da pandemia, a

pesquisa contou com a resposta de 52 alunos inscritos no programa. Por fim, foi

realizada uma festa de natal virtual, contando com apresentações de música, coral,

dança, teatro, poesia e café com bate papo. Por mais que tenha sido um ano atípico, os

alunos deram o máximo para participar e se envolverem nas aulas e atividades

propostas. Ademais, o curso de cuidador de idosos passou por uma ampla

reformulação, desde a carga horária, disciplinas ministradas e estágios contando com a

colaboração do GEMA e demais professores da maturidade.



Plano de Ação 2021-01

Ação Metodologia Prazo

Estratégias para divulgar as
atividades oferecidas pelo
programa da maturidade.

1. Divulgação para novos
alunos no site, email e
canais virtuais

1.  Março

Divulgar resultados da
pesquisa acerca dos fatores
determinantes para
participação no Projeto da
Maturidade no contexto da
pandemia

1. Divulgação no site da
FMP e aos alunos em forma
de cartilha.

1.  Março e abril

Estratégias para recuperar
os alunos com dificuldades
de participar das aulas
remotas, com base nos
resultados da pesquisa.

1. Levantamento dos alunos
com dificuldade de
conectividade.
2. Auxiliar os alunos com
dificuldade em participar
das aulas.

1. Março e abril

2. Março e abril

Estratégia para melhoria
das aulas remotas.

1. Acompanhamento dos
diários e relatos dos
professores e alunos.

1. Março a julho

Manter os encontros do
GEMA - Grupo de Estudos
da Maturidade

1. Encontros semanais para
discussão de aspectos
relacionados ao
envelhecimento e a
maturidade.

1. Março a julho

Atualização do projeto do
Programa da Maturidade

1. Atualizar as informações
do projeto da faculdade da
maturidade.
2. Incluir o contexto da
pandemia e das aulas
remotas.

1. Março a julho

Atualização das
informações acerca das
atividades da maturidade e
do curso de cuidador de
idoso no site da FMP

1. Atualizar o site e divulgar
as aulas oferecidas no
semestre bem como os links
para acesso as aulas.

1. Março e abril

Participação em
congressos, colóquios e
eventos online sobre
envelhecimento

1. II Congresso Brasileiro
Online de Saúde e
Envelhecimento Humano

2. Congresso Municipal
sobre Envelhecimento Ativo

1. Fevereiro

1. Julho



Desenvolver a semana do
idoso

1. Realizar uma semana
com palestras e atividades
voltadas para o idoso e
cuidados para promover um
envelhecimento saudável.

2. Convidar palestrantes
externos que tenham
proximidade com a
temática.

1.  Junho

2. Junho

Finalizar o estágio do curso
de Formação de Cuidador
de Idosos

1. Retomar a turma de 2020
e finalizar os estágios dentro
das ILPI’S.

2. Formatura da turma do
curso de formação de
cuidador de idosos.

1.  Abril a junho

2. Julho

Iniciar nova turma do curso
atualizado de formação de
cuidador de idosos

1. Realizar a divulgação no
site da FMP e em outros
canais virtuais.

2. Construir o edital para
novas turmas.

1.  Abril a junho

2. Abril a junho


