
Semana de Educação para a Vida - SEVIDA 2022

Período de realização: 13, 14 e 15 de junho

Temas e Subtemas

A SEVIDA do ano de 2022, como primeiro evento acadêmico presencial  do campus Cariacica,
versará sobre as temáticas elencadas no Quadro 1 contendo sugestões (não é necessário usar uma
das sugestões)  para que os discentes versem sobre alguns dos temas abaixo e confeccionem seus
produtos de avaliação.

Quadro  1  -   Resumo das  temáticas  e  subtemas  que  devem ser  abordados  por  cada  grupo  de
estudantes ao longo da SEVIDA 2022.

TEMAS E SUBTEMAS

TEMAS SUBTEMAS (sugestões)

Saúde

Artes

2º Anos 
(concomitante
s 1º,2º,3º 
módulos)

“A saúde mental e a Alimentação”
“Dietas Veganas e Vegetarianas”
“Práticas de Esportes e Qualidade de Vida”
“Crises de Ansiedade e depressão”
“Práticas Sanitárias e higiene pessoais e a qualidade de Vida”
“Autismo e sociedade”
“Aborto uma questão sanitária”
“Drogas e dependências químicas”
“Impacto de entorpecentes na formação de Adolescentes”
“Vacinas e seus benefícios”
…

1º Anos 
(concomitante
s 1º,2º,3º 
módulos)

“Cinema e o mundo streamer”
“As grandes produtoras musicais um breve histórico”
“Pinturas renascentistas”
“Arte popular brasileira e a arte erudita”
“Danças e ritmos brasileiros”
“Literatura de ficção científica: Brasileira e internacional”
“A música e o aprendizado”
“Psicomotricidade na dança e nas artes cênicas e o bem estar”
“Festas Populares Brasileiras”
“Centenário da semana de arte moderna”
“Arte como antídoto para o sofrimento”
…

3º Anos 
(concomitante
s 1º,2º,3º 
módulos)

Política e 
Direitos 
Humanos

“A política Liberal”
“Direita, Esquerda e Centro o que significam?”
“Política Neoliberal”
“O que é política de Estado e Política de Governo”
“Origem  da política e seus impactos”
“Pluripartidarismo e bipartidarismo: diferenças”
“Políticas sociais o que significam?”
“Processo eleitoral:  Brasil X Mundo”
“Refugiados: direitos, assistências e obrigações”
“Direito à vida e nacionalidade”
“Limites e desafios da Integração local de refugiados”
“Gênero e política”
…



Forma de Atuação

Discentes e Orientadores

Cada sala deverá escolher um tema, um subtema e dois professores orientadores. O tema, subtema
(formato  de  título)  e  o  professor  orientador  devem ser  indicados  à  comissão  organizadora  via
googleforms (https://forms.gle/J5B5H6d7TDWb18iz7)  conforme o cronograma do Quadro 2. 
Após  a  etapa  de  definição  do  tema  e  dos  orientadores,  os  discentes  em  conjunto  com  os
orientadores,  devem elaborar  um resumo das  ações  que  serão  expostas  na  SEVIDA 2022.  Tal
resumo  também  deverá  ser  entregue  à  comissão  via  googleforms
(https://forms.gle/uKH8FsVpGd5tNmeeA) conforme cronograma do Quadro 2.
O resumo deverá seguir o padrão proposto pela comissão (ANEXO I). Nesse resumo será de vital
importância que haja uma parte conceitual acerca do tema abordado e um rápido descritivo das
ações que serão desenvolvidas no dia da apresentação. 

Discentes dos Cursos Técnicos Integrados 

Os  discentes  dos cursos  técnicos  integrados  ao  ensino  médio  (1º,  2º   e  3º  anos)  farão
apresentações conforme cronograma do Quadro 3, necessariamente em formato de sala temática
seguindo as especificações abaixo :

• Uma sala será disponibilizada à turma, para que a mesma seja ambientada para a exposição
do tema a ser abordado. 

• Podem ser utilizados cartazes, objetos elucidativos,  vídeos expositivos, panfletos, dentre
outros formatos de exposição que o(s) professor(es) orientador(es) acharem pertinente ao
tema;

• A exposição deve  ser realizada em  tours  aos visitantes,  com limite  de ingressantes,  a
serem organizados pela turma/orientador(es) para que a exposição do tema seja fluida e
organizada, ou em formato livre contínuo de entrada de visitantes; 

• O  tour não  deve  ultrapassar  30min  e  ter  um  mínimo  de  duração  de  20min.  É
interessante que seja orquestrado um intervalo entre uma sessão e outra;

• A divisão  da  turma  em  grupos  de  exposições  é  obrigatória  de  modo  a  disponibilizar
intervalos vacantes a todos os discentes para que os mesmos possam visitar outras salas. E
deve ser organizada em conjunto com o orientador da sala.

• Algumas restrições de uso serão repassadas pela comissão em data futura sobre algumas
exceções de uso dos espaço físico das salas. 

Discentes dos Cursos Técnicos Concomitantes

Os discentes dos cursos concomitantes deverão criar dois vídeos conforme as definições à seguir e
apresentá-los ao longo da SEVIDA conforme cronograma do Quadro 3.

• Os vídeos devem ter duração mínima de 10min e máxima 15min. A exposição dos vídeos
devem ocorrer em formato de sessões. Após a apresentação dos vídeos em cada sessão os
discentes das turmas terão um momento de discussão dos vídeos e temas  abordados com
duração máxima de 10min.

• Entre uma sessão e outra também deve haver um intervalo para a transição entre as sessões;
• A divisão  da  turma  em  grupos  de  exposições  é  obrigatória  de  modo  a  disponibilizar

intervalos vacantes a todos os discentes para que os mesmos possam visitar outras salas.
• Os vídeos serão expostos todos juntos no auditório do campus;

https://forms.gle/uKH8FsVpGd5tNmeeA


Avaliadores

Os avaliadores serão docentes do campus Cariacica que não forem professores orientadores. Será
confeccionada uma escala de avaliação presencial por escrita a ser repassada a todos os avaliadores,
que deverão assinar a ficha de avaliação e devolvê-la à comissão organizadora. 
Uma escala de ação da comissão ficará responsável por coletar as fichas de avaliações e tabular os
dados apontados pelos avaliadores
Formas de Pontuação dos discentes

A pontuação  final  da  turma  será  tabulada  pela  comissão  organizadora,  com  base  na  média
ponderada no formato apontado na equação (1)

NF=
(NO+∑i=1

n
NAV i)

n+1
(1)

Sendo NO – Nota do orientador (caso haja mais de um orientador os mesmos devem entrar em
consenso quanto à nota da turma), NAVi são as notas dos i-ézimos avaliadores. Logo a nota será
uma média aritmética das notas apontadas acima. Cada turma terá pelo menos dos avaliadores. Os
avaliadores deverão seguir os critérios apontados no ANEXO II. Haverá um espaço na planilha de
avaiação do orientador de modo a ponderar notas individuais, dependendo do grau de participação e
comprometimento de determinado discente. 

A pontuação individual de  cada discentes dos cursos técnicos integrados  estará condicionada à
verificação de  sua presença e participação na Oficina  a ser ofertada sobre primeiros socorros
(participação em qualquer um dos momentos) e  a participação e presença em pelo menos 3 salas
temáticas.  Caso o discente não comprove a presença nas ações citadas anteriormente o mesmo
deverá apresentar à comissão organizadora uma justificativa até a data prevista no cronograma do
Quadro 2. 

A  pontuação  individual  de  cada  discentes  dos  cursos  concomitantes  estará  condicionada  à
verificação de sua presença e participação na Oficina a ser ofertada sobre primeiros socorros e  a
participação e presença em pelo menos 2 exposições de vídeos. Caso o discente não comprove a
presença nas ações citadas anteriormente o mesmo deverá apresentar à comissão organizadora uma
justificativa até a data prevista no cronograma do Quadro 2. 

As listas de presenças serão disponibilizadas pela comissão organizadora à servidores que serão
escalados no dia do evento e que ficarão nas salas temáticas e de exposição de vídeos para coletar as
presenças dos participantes. 

Será confeccionada uma escala para os servidores envolvidos nessas atividades.



Cronograma de Ações 

O Quadro 2 regula as ações que os discentes devem estar atentos. 

Quadro 2 – Resumo do cronograma de ações a serem realizadas pelos discentes e comissão 
organizadora.

Cronograma das atividades da SEVIDA 2022

O Quadro 3 aponta as ações que serão desenvolvidas pelo campus Cariacica nos dias da SEVIDA -
2022. 

Quadro 3 -  Cronograma prévio de atividades da SEVIDA 2022.

AÇÕES Data

03/05/22

Até 09/05/2022

Até  13/05/2022

Até 20/05/2022

Até 27/05/2022
Divulgação dos Avaliadores das ações Até 30/05/2022
Apresentação das Salas De 14 à 15/06/2022
Justificativas de Ausências Até  30/06/202

Até 01/07/2022

Divulgação de datas, organogramas e 
ações

Definição do(s) orientador(es) e o Temas 
 e Subtemas para Salas Temáticas  a 
ser indicado pelo líder de Turma via 
googleforms (****) com uma descrição
Aprovação da inscrição pela comissão 
organizadora
Realização da primeira reunião com o 
Prof. Orientador (para o orientador)
Entrega do Resumo sobre o tema 
abordado na sala temática via 
Googleforms (***)

Divulgação das Notas pela Comissão 
Organizadora

SEVIDA 2022
Quarta (13/06) Quinta (14/06) Sexta (16/06)

08h30min-09h Abertura – bloco 1

09h-11h

11h-12h
12h-13h Almoço Almoço Almoço
13h-14h Almoço Almoço Almoço
14h-14h30min Abertura – bloco 2

14h30min-16h

16h-17h
17h-18h Intervalo Intervalo Intervalo
18h30min-19h Abertura (Todas as turmas)
19h-20h

Palestra (Todas as turmas)20h-21h
21h-22h

Salas Temáticas 
1º,2º,3º

Salas Temáticas 
1º,2º,3º

Palestra – bloco 1 (Turmas 
MSMIN2A, ADINT3A, 
ADINT3B,MSMIN3A, 
MSMIN3B, POINT3A, 

POINT3B) Demais turmas 
preparo das salas temáticas

Preparo das Salas Temáticas 
e Ambientes Alunos Técnico 

Integrado

Treinamento Primeiros 
Socorros (Enfermagem-
Ufes) / Salas Temáticas 

1º,2º,3º Anos

Treinamento Primeiros 
Socorros 

(Enfermagem-Ufes) / 
Salas Temáticas 

1º,2º,3º Anos

Palestra – bloco 2 (Turmas 
ADINT1, MSMIN1, POINT1, 

ADINT2A, ADINT2B, 
POINT2A, POINT2B, 

MSMIN2B) Demais turmas 
preparo das salas temáticas

Treinamento Primeiros 
Socorros (Enfermagem-

Ufes)

Videos Salas Auditorio 
(Todas as turmas)


