
 
 
DESAFIOS ON-LINE 

QUINZENA INTERDISCIPLINAR DIGITAL DE PRODUÇÃO ACADÊMICA COLABORATIVA 

DE -06 A 19 DE ABRIL DE 2020 NO UNIMESTRE 

 

CRITÉRIOS: 

1 OBJETIVO: Desenvolver a prática de construção colaborativa do conhecimento científico em 

rede através de multiplataformas digitais. 

2 ATIVIDADES NO FÓRUM DO UNIMESTRE: Cada curso desenvolverá dois desafios por turma, 

em equipes de até 5 alunos que farão as mesmas atividades, tendo um professor que ficará 

responsável por criar os desafios, informar, monitorar, avaliar e repassar a lista dos participantes 

para a coordenação do curso. O professor será o responsável por escolher os dois melhores 

trabalhos da turma e enviar os produtos para o e-mail press@unifacvest.edu.br. 

O aluno pode optar em fazer os desafios sozinho. 

Datas de Envio: 

Produto 1: até o dia 19/04/2020 (cada aluno que cumprir a atividade terá direito a 1 (hum) 

ponto na média em cada disciplina cursada no semestre); 

Produto 2: até o dia 30/04/2020 (cada aluno que cumprir a atividade terá direito a 1 (hum) 

ponto na média em cada disciplina cursada no semestre) 

A comunicação e a construção da atividade desafio será na funcionalidade fórum do Unimestre 

que será moderada pelo professor responsável. 

3 PARTICIPAÇÃO: A participação nos desafios é obrigatória e constitui-se de atividade curricular 

que estará registrada no Diário de Classe de cada disciplina e de cada aluno em notas e 

frequência. 

4 PREMIAÇÃO: Cada área de conhecimento terá uma atividade “desafio” de uma das equipes 

da turma premiada com a atribuição de 20h de APC para todos os integrantes. Os demais alunos 

da turma receberão 10h de APC. A comissão julgadora será composta por professores dos 

programas de mestrado e doutorado que não poderão participar da orientação das atividades. 

Áreas e cursos: 

Saúde Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia e Radiologia 

Engenharias Arquitetura e Urbanismo, Ciências da 
Computação e Cursos de Engenharia (todos) 

Ciências Sociais Aplicadas Administração, Ciências Contábeis, Direito, 
Jornalismo e Publicidade & Propaganda 

Licenciaturas Educação Física, Pedagogia e Psicologia 

 

Para participar da premiação a turma deverá fazer o impulsionamento digital de um post que 

será publicado no Instagram da Universidade (@unifacvestplay) no tamanho 1000x1000. A arte 



 
 
será feita e publicada no Instagram pela Unifacvest Press e os dados o professor deve enviar 

para o whatsapp (49)32254114 contendo: título do produto/atividade, objetivo, professor 

orientador, turma com curso e fase e contribuição científica da atividade e uma imagem em 

formato horizontal alusiva ao trabalho. O impulsionamento digital com curtidas e comentários 

de seguidores de @unifacvestplay será um dos critérios utilizados para a premiação dos 

trabalhos. Nesta situação será um post geral por turma de um dos desafios que o professor 

escolherá. 

5 HORAS DE APC 

A participação na atividade poderá ser transformada em 40 (quarenta) horas de APC (Atividades 

Práticas e Complementares). Para este quesito o aluno deverá fazer a Inscrição no Unimestre. 

Investimento: R$ 200,00. 

Inscrições de 04 a 10/04/2020 no Unimestre. Curso/atividade: Desafio on-line. 

Para alunos de cursos presenciais: 

Basta fazer a inscrição e participar da atividade na sua turma para receber a certificação. 

Para alunos dos cursos EAD: 

Basta fazer a inscrição no Unimestre e enviar um artigo de até duas páginas para 

press@unifacvest.edu.br com um tema relacionado ao seu curso. O procedimento para 

inscrição dos alunos dos cursos EAD está no link: 

<https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/c8ec2-instrucoes_aluno_evento_fora_ead.pdf> 

O artigo deve ser no padrão constante da disciplina de Metodologia Científica e Técnicas de 

Pesquisa ou correlata. 

6 PUBLICAÇÃO NA REVISTA SYNTHESIS 

Os melhores trabalhos de cada curso e os melhores artigos serão publicados na Revista Synthesis 

ISSN 1676-9805 

7 LISTA DE PRODUTOS PARA O DESAFIO: 

Os professores e alunos poderão desenvolver quaisquer atividades relacionadas aos 

componentes curriculares do curso. Os desafios on-line terão a característica das feiras de 

conhecimento realizadas presencialmente, entretanto, esta será digital em razão do isolamento 

social. 

O produto final de cada desafio poderá ser apresentado na forma de: vídeo, podcast, portfólio, 

artigo, pôster, blog, mapa conceitual, projeto em programas específicos das engenharias e 

arquitetura, diorama virtual, surveys na área da saúde e ciências sociais aplicadas, orientações 

para a comunidade sobre temas da atualidade, APPs e outros desde que consultados pelo 

whatsapp (49)3225-4114. 

Os trabalhos e artigos deverão ser enviados para o e-mail press@unifacvest.edu.br até às 22h 

do dia 19/04/2020. 

Dúvidas e demais informações pelo e-mail press@unifacvest.edu.br a partir do dia 06/04/2020. 

Centro Universitário Unifacvest 

https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/c8ec2-instrucoes_aluno_evento_fora_ead.pdf

