
Título da ação: POC: Papear, Ouvir e Conscientizar 

Nome do coordenador: Claudia Martins Carneiro 

Celular: 31 991996504 

E-mail: carneirocm@ufop.edu.br 

Bolsistas:  

1 JOAO SOARES DA SILVA NETO, matrícula 15.1.2185 

2 FERNANDO RODRIGUES PANIAGO DE OLIVEIRA,  matrícula 17.2.3663 

3 MATEUS HENRIQUE DO COUTO,  matrícula 17.2.3282 

Justificativa para continuidade: 

Com a atual conjuntura da pandemia do Coronavírus (COVID-19), tornou-se 

necessário o isolamento social para que ocorra a diminuição do contágio e a 

circulação do vírus. Dessa forma, a população não só brasileira mas mundial se 

encontram num momento delicado de fragilidade psicológica associado a falta de 

interação social. Assim, o projeto POC - papear, ouvir e conscientizar, vem com a 

proposta de manter as atividades em ativa, porém, de forma diferente.                                          

O intuito do projeto é levar informação, desenvolver debates, apoiar e 

conscientizar pessoas e minorias da comunidade LGBTQI+, esse é o momento que 

as pessoas mais precisam de apoio e informação. Além disso, queremos tornar esse 

período de total isolamento em um período de constante aprendizado. A internet é 

vasta e disponibiliza diversos meios de comunicação para que nossa mensagem seja 

passada e nossas propostas concretizadas.  

É essencial reverter esse momento de pânico que alastra a população e trazer 

informação até que mude esse cenário. Portanto, será criado uma plataforma online 

onde ocorrerão rodas de conversas virtuais, substituindo as que existiam 

presencialmente, chats onde serão feitos os acolhimentos de pessoas que 

necessitam de algum tipo de ajuda, além de explorarmos diversas outras formas de 

unirmos a comunidade de forma virtual.  
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Toda terça-feira às 15:00 horas ocorrerão reuniões com todos os membros do projeto.  

Semanalmente os integrantes do projeto recolherão informações e bases para 

discussões entre os membros.  

Elaboração de plataforma online, onde acontecerão chats e debates por 

videoconferência. 

A partir de agora o numero de postagens e circulação de conteúdos nas mídias sociais 

serão feitos diariamente. 

Todas as segundas e quintas: Publicação na página do Instagram e facebook sobre 

assuntos discutidos em reunião. 

Desenvolvimento de entrevistas online com convidados pela plataforma de vídeo do 

instagram.  

Elaboração de projetos para quando acabar o período de isolamento.  

Efetivar o chat para aumentar o contato com a população.  

 

 

 

  

  

 


