
Encontro com pais e responsáveis
Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT

IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas

Mestranda: Xenia Souza Araújo
Orientadora: Profª. Drª. Lorena Temponi Boechat 



Título da pesquisa: 
Formação humana integral e a proposta de construção coletiva de 
ações de conscientização, prevenção e combate ao cyberbullying 

na educação profissional e tecnológica



Público – alvo principal

Estudantes
dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio do IFSULDEMINAS –
Campus Pouso Alegre



Objetivo geral
Contribuir com a formação 
humana integral por meio da 
conscientização participativa de 
toda a comunidade escolar em 
busca do desenvolvimento de 
ações preventivas no combate 
às práticas de cyberbullying.



Vocês sabem o que 
é CYBERBULLYING?



 CYBERBULLYING É UM DOS TIPOS DE 
VIOLÊNCIA VIRTUAL CARACTERIZADO POR 
AGRESSÕES NA INTERNET;

 SEGUNDO PESQUISAS ATUAIS, NO 
CONTEXTO DE PANDEMIA, ESSAS 
PRÁTICAS AUMENTARAM MUITO;

 É UMA PRÁTICA QUE ACONTECE ENTRE 
PARES.



Notícias atuais...







O que é preciso fazer 
para participar?

Primeiro passo – Assinar termos (formulário)
Prazo: 13/05 a 20/05

Estudantes menores de 18 anos:
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) –
ESTUDANTES MENORES DE 18 ANOS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – PAIS 
OU RESPONSÁVEIS

Estudantes com 18 anos ou mais:
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) –
ESTUDANTES MAIORES DE 18 ANOS



O que é preciso fazer 
para participar?

Segundo passo – Questionário de Diagnóstico
Prazo: 21/05 a 28/05 

O estudante que concordou em participar, receberá 
em seu email o formulário com o Questionário de 
Diagnóstico.



O que é preciso fazer 
para participar?

Terceiro passo – Participar das Rodas 

O estudante que concordou em participar receberá em 
seu email o link do Google Meet. Serão três rodas de no 
máximo uma hora e meia.

1ª Roda de Conversa Online – 24/05 (segunda-feira às 
14h)
As demais serão combinadas com os participantes.



O que é preciso fazer 
para participar?

Quarto passo – Elaboração do produto

O estudante receberá em seu e-mail o link do Google 
Meet para o encontro de elaboração do produto 
educacional. A quantidade e os dias de encontros 
dependerá do que o coletivo decidir. 
Prazo máximo dos encontros: até final de julho.



Questões éticas

Há riscos devido à exposição dos 
sujeitos, porém será garantido o 
sigilo das informações e o 
anonimato dos participantes.



FIM
Agradeço pela atenção e conto com o incentivo de todos vocês!


