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PRINCIPAIS DÚVIDAS E PERGUNTAS FREQUENTES 

 

 

1 – As atividades do mês de maio encerram dia 25? 

Não. Em virtude de algumas solicitações e dúvidas referentes ao preenchimento, estendemos 
para dia 31 de maio de 2020, para que nenhum cursista fique prejudicado. 

 

2 – ATIVIDADES 1 E 2 – MAIO  

ATIVIDADE 1 👩🏽🏫 

📒 Depois de assistir a Live, elabore um texto dissertativo em que você apresente os 

símbolos e aspectos que você achou mais interessante na apresentação,  justificando a sua 

resposta.  

Boa atividade! 

 

📌 Nessa atividade você deverá apresentar os fatos que achou mais importante durante a 

apresentação do Terno de Congo Camisa Verde. Abordar aspectos relacionados a 

músicas, danças, cores, apresentação, distribuição geográfica, enfim, contar o que mais 

te emocionou na apresentação. 

 

 

ATIVIDADE 2 👨🏽🏫 

📒 1) Baseado no histórico da congada apresentado, quais são os ternos de congada da 

cidade de Ituiutaba? 

 

📌 Nessa atividade você deverá subsidiar na leitura do texto e no vídeo apresentados no 

módulo.  Durante a leitura você deverá identificar os ternos  de congada que são 

apresentados pelos autores. Faça uma breve explicação sobre eles seguindo o texto. 

 

 

📒 2) Após a elaboração destes textos, pesquise ternos da sua cidade ou região.   

 

📌 Na sua cidade tem terno de congada? Você já viu algum deles? Essa é a oportunidade 

para que conheça melhor a cultura conga de sua cidade. Pesquise e pergunte as pessoas 



                                                                                                                       
NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS PONTAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – CAMPUS PONTAL  

R. Vinte, nº 1600 - Tupã, Ituiutaba - MG, 38304-402 – CT INFRA 3  

 

sobre a existência ou não da congada em sua cidade. Depois disso nos conte em um 

pequeno texto dissertativo. 

 

3 – ME CADASTREI, MAS AINDA NÃO RECEBI O EMAIL DE 

CONFIRMAÇÃO? 

Resposta: Estamos verificando neste momento se todos já estão cadastrados.  

 

4 – RECEBI O EMAIL DE CONFIRMAÇÃO, MAS NÃO ESTOU EM NENHUM 

GRUPO DE WHATSAPP. ESTOU CADASTRADO? 

Resposta: Sim, você está cadastrado, acompanhe os e-mails que serão nosso modo de 

comunicação oficial, o whatsapp das salas também vão conter todas as informações 

enviadas por email.  

 

5 – QUAIS SÃO OS MEIO DE COMUNICAÇÃO QUE POSSO UTILIZAR PARA 

FALAR COM A COORDENAÇÃO? 

Resposta: 

a) Seu grupo de whatsapp; b) o site do NEABi PONTAL 

<https://www.nepereneabipontal.com.br/>; c) Email do NEABi PONTAL 

neabipontal@gmail.com; d) Fórum de dúvidas que vai estar no Moodle. 

 

6 – ESTAMOS EM SALAS DIFERENTES AS ATIVIDADES SERÃO 

DIFERENTES TAMBÉM? 

Resposta: Não as atividades dos cursistas são iguais. O que muda é que cada sala tem um 

coordenador.  

 

7 – QUAL A FINALIDADE DAS LIVES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS? 

Resposta: 13/05 – Live com a Coordenação Geral do Curso de Formação ERER. Pela 

quantidade de pessoas tivemos instabilidade e por isso estamos enviando as memórias no 

email e nas salas de whatsapp.  

 

15/05 – Live com as coordenações de Pólo/sala: A live de hoje será um momento mais 

interativo, vocês poderão tirar dúvidas e realizar perguntas. O número de participantes 

será mais reduzido devido a divisão por sala.  
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17/05 – Live do Terno Camisa Verde – Esta é a primeira atividade do curso, será 

contabilizada carga horária, a primeira atividade escrita se refere apenas a esta live, deste 

modo não há como realiza-la sem assistir a apresentação que inicia as 13:30 no link: 

https://www.facebook.com/NEABiPONTAL/.  

 

8 – ONDE ENCONTRO O LINK DA LIVE DE HOJE DIA 15/05? 

Resposta: Será enviada nos grupos e via email as 19:00, a live começara as 19:30.  

 

9 -   NÃO CONSIGO FAZER LOGIN NO MOODLE? 

Resposta: Entre em contato com a coordenação para que possamos verificar o motivo da 

falha.  

 

10 – FINALIDADE DO SITE?  

Resposta: Fornecer informações sobre o curso de modo geral.  

 

11 – FINALIDADE DO MOODLE?  

Resposta: Realizar as atividades semanais.  

 

12 – PERDI A LIVE DO DIA 13/05 POR CONTA DA ESTABILIDADE? 

Resposta: Estamos enviando a memória abaixo com todos os pontos e informações que 

foram discutidos. 


