
PROGRAMA DO CURSO

• • • • • • 

agosto a outubro de 2021



Nossa relação com a internet e as 
tecnologias tem mudado de forma 
muito rápida nos últimos anos. 
Com a pandemia da Covid-19 e a 
necessidade de isolamento social 
como medida sanitária para conter 
a propagação do vírus, a presença 
da internet no nosso cotidiano se 
tornou ainda mais intensa. 

O objetivo deste curso é provocar 
um debate sobre os impactos da 
internet nas nossas vidas, 
contribuindo para a ampliação da 
reflexão crítica sobre o nosso uso 
da internet e para aprendermos a 
mexer melhor em ferramentas 
simples que estão muito 
presentes no nosso cotidiano.



Trilha 1

Trilha 2

Trilha 3

Trilha 4

Trilha 5

apresentação

a internet nas
nossas vidas

internet e
desigualdades

vigilância, 
violência e
cuidados digitais

fortalecendo
nossas redes

23/08 •  •  •  •  •  • 27/08

começa
termina

30/08 •  •  •  •  •  • 10/09

começa
termina

•  •  •  •  •  • 24/09

começa
termina

27/09 •  •  •  •  •  • 08/10

começa
termina

13/10 •  •  •  •  •  • 22/10

começa
termina

Avaliação 25/10

O curso começa no dia 23 de agosto e vai até o 
dia 25 de outubro. Será dividido em 5 trilhas, 
que vamos percorrer juntas, aprofundando os 
nossos conhecimentos sobre a internet: 

ESTRUTURA DO CURSO

encerramento

13/09



Cada Trilha terá atividades básicas, 
que são as atividades fundamentais 
do curso, e atividades 
complementares. 

A ideia é que todas as participantes 
acompanhem as atividades básicas e 
que as atividades complementares 
sejam espaços de aprofundamento 
das reflexões que estamos 
desenvolvendo.

Se não for possível acompanhar todas 
as atividades complementares, tudo 
bem. Sugerimos que cada uma 
selecione algumas atividades 
complementares para acompanhar de 
acordo com as suas disponibilidades.

ATIVIDADES DO CURSO



São os encontros de 
abertura de cada Trilha. 
São encontros online onde 
todas as participantes vão 
discutir juntas aspectos 
centrais que serão 
aprofundados ao longo de 
cada Trilha.

momento barca

momento jangada

São as atividades práticas 
que serão desenvolvidas 
em pequenos grupos de 
trabalho. Cada Trilha terá 
uma atividade prática para 
aprendermos a mexer em 
alguma ferramenta 
diferente disponível na 
internet.

ATIVIDADES
básicas



Navegando nas águas de si 
mesma. São rodas de 
autocuidado, onde vamos 
aprofundar os conteúdos 
discutidos nas Trilhas a 
partir das nossas vivências e 
de como esses temas 
impactam as nossas vidas, 
dando atenção às nossas 
emoções e ao nosso corpo. 

entrelaçando redes

São lives, ou seja, debates 
realizados ao vivo na internet, 
onde teremos convidadas que 
vão aprofundar teórica e 
politicamente os debates de 
cada Trilha. Quem não 
conseguir acompanhar o debate 
ao vivo pode assistir depois, 
porque ele vai ficar disponível 
no canal da Universidade Livre 
Feminista no YouTube.

porto de autocuidado

ATIVIDADES
complementares



23/08 24/08 25/08

26/08 27/08

momento
barca

momento
jangada

momento
jangada

momento
jangada

momento
jangada

28/8 29/8

segunda terça quarta

quinta sexta

semana 1

Trilha 1
apresentação

sab dom

cronograma

18h - 20h



cronograma

30/08 31/08 01/09

02/09 03/09

momento
barca

momento
jangada

momento
jangada

momento
jangada

momento
jangada

04/9 05/9

segunda terça quarta

quinta sexta

06/09 07/09 08/09

09/09 10/09

feriado

entrelaçando
redes

porto de
autocuidado

11/9 12/9

segunda terça quarta

quinta sexta sab

semana 1

semana 2

Trilha 2
a internet nas nossas vidas

dom

sab dom

cronograma

18h - 20h

19h - 20h30

18h - 19h



cronograma

segunda terça quarta

semana 1

semana 2

Trilha 3
internet e desigualdades

cronograma

13/09 14/09 15/09

16/09 17/09

momento
barca

momento
jangada

momento
jangada

momento
jangada

momento
jangada

18/9 19/9

segunda terça quarta

quinta sexta sab dom

18h - 20h

20/09 21/09 22/09

23/09 24/09

entrelaçando
redes

porto de
autocuidado

25/9 26/9

quinta sexta sab dom

19h - 20h30

18h - 19h



segunda terça quarta
semana 1

semana 2

Trilha 4
vigilância, violência e
cuidados digitais

cronograma cronograma

27/09 28/09 29/09

30/09 01/10

momento
barca

momento
jangada

momento
jangada

momento
jangada

momento
jangada

2/10 3/10

quinta sexta sab dom

18h - 20h

segunda terça quarta

04/10 05/10 06/10

07/10 08/10

entrelaçando
redes

porto de
autocuidado

9/10 10/10

quinta sexta sab dom

18h - 19h19h - 20h30



semana 1

semana 2

Trilha 5
fortalecendo nossas redes

cronograma cronograma

segunda terça quarta

11/10 12/10 13/10

14/10 15/10

feriado momento
barca

momento
jangada

momento
jangada

16/10 17/10

quinta sexta sab dom

18h - 20h

segunda terça quarta

18/10 19/10 20/10

21/10 22/10

entrelaçando
redes

porto de
autocuidado

23/10 24/10

quinta sexta sab dom

18h - 19h19h - 20h30



• • • 

• • • 

cronograma


