
MÍDIAS DIGITAISSUPLEMENTO

Ano XVIII | Edição 01 | CAMPO GRANDE/MS | 
18/05/2020 à 24/05/2020

Estamos passando por um momento difícil. Os novos desafios postos pela pandemia 
do coronavírus exigem flexibilidade e criatividade do profissional de comunicação. Para 
continuar informando ele precisa se adaptar a esta nova realidade. Estamos nos adap-
tando para manter um espaço onde os alunos de jornalismo da Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB) possam continuar aperfeiçoando o texto. 

Dentro desta nova realidade que estamos vivendo, o Jornal Em Foco passa a partir 
de hoje, a integrar as mídias sociais. Para responder a esta nova realidade, criamos o 
caderno Suplemento. A ideia é apresentar, em um design leve, explorando intertítulos, 
fotos e janelas uma grande reportagem por semana. 

Com isso, nossos alunos conseguem continuar exercitando o texto e, o Em Foco, con-
tinua chegando ao seu público, sem a necessidade de um contato físico para sua distri-
buição. Neste momento ímpar na nossa história, deixamos a Avenida Afonso Pena onde 
o jornal era entregue por nossos alunos e passamos a veicular as informações, numa 
versão mais compacta. 

Optamos por manter o formato tabloide nas mídias sociais. O que muda é sua diagra-
mação que, por se tratar apenas de uma reportagem por vez, pode ser feita de forma 
mais leve e agradável. Desta forma, conseguimos levar informação de qualidade com 
um visual mais atrativo para nossos leitores. Esperamos que gostem. 

Boa leitura...

EDITORIAL

Novos tempos 
pedem novos 
desafios
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CARINE FERRARI

Devido ao número de casos de 
contaminação pelo novo coronaví-
rus, também conhecido como CO-
VID-19, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), declarou pandemia 
no dia 11 de março de 2020 e a 
quarentena foi uma das medidas 
tomadas como forma de comba-
te a disseminação do vírus. Esta 
nova realidade fez com que escolas 
e universidades, preocupadas em 
não prejudicar o calendário acadê-
mico, se tornassem mais flexíveis e 
se adaptassem às tecnologias como 
forma de proteger professores e 
alunos.

Não foi diferente com a Univer-
sidade Católica Dom Bosco (UCDB), 
que atenta a circulação do vírus e 
seguindo as orientações dos órgãos 
de Educação e Saúde o Conselho 
de Reitoria da UCDB suspendeu as 
atividades acadêmicas presenciais 
no dia 16 de março. Aulas remotas 
foram uma das soluções encontra-
das pela Católica, para que seus 

acadêmicos não tivessem a saúde 
e o ensino prejudicados.  Na segu-
rança de suas casas, os acadêmicos 
da graduação e pós-graduação con-
tinuaram as atividades por meio do 
Sistema Integrado de Informações 
Acadêmicas (SIIA) onde acessam o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) — local que possuem aces-
so a aulas e atividades das discipli-
nas cursadas e aos professores por 
meio dos fóruns disponibilizado pela 
plataforma.

IMPORTÂNCIA DA ROTINA
A acadêmica do 3º semestre do 

curso de Biologia, Breenda Siqueira 
Rezende, de 19 anos, relata que foi 
difícil se adaptar a nova realidade de 
ter aulas em casa. “Minha rotina de 
estudo tem sido mais inten-
sa desde que iniciamos 
os estudos via platafor-
ma digital e, no início, 
tive dificuldade em me 
adaptar. Também en-
frento problemas com 
a conexão com a internet, 
que não é muito boa onde eu 

moro. Com isso, as atividades fo-
ram se acumulando. Minha mãe é 
professora e eu tenho que dividir o 
notebook com ela”, explica a jovem.

De acordo com a estudante a 
preocupação com o 

cenário mundial 
afetou seu 

rendimento 
nos estu-
dos. “Mui-
tas vezes a 

preocupação 
toma conta 

dos sentimentos 

e sofro com ataques de ansiedade. 
Ter que ficar em casa sem ter uma 
interação direta com as pessoas é o 
que mais me afeta. Para aliviar os 
momentos de tensão procuro con-
versar com os amigos por chamada 
de vídeo, assistir filmes que esta-
vam pendentes, ou terminar uma 
leitura”, comenta Breenda.

 
SAÚDE MENTAL

De acordo com a psicóloga Bru-
na Pantalena, é comum ter esses ti-
pos de sentimentos devido a brusca 
falta de interação social que esta-

EDUCAÇÃO

Pandemia nos educa 
para solidariedade 
e tolerância
A preocupação com a propagação do novo 
coronavírus (Covid-19) exige flexibilidade 
e diálogo de todos

Aulas remotas 
contribuem para 

manutenção da vida, 
evitam a contaminação 

e não prejudicam a 
qualidade do ensino

Pandemia exige flexibilidade e adaptação de estudantes, professores 
e instituições às novas tecnologias de ensino
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mos vivenciando por conta da pan-
demia e quarentena. “A ansiedade 
nada mais é do que um sentimento 
comum de alerta e preparação do 
corpo para algo novo. É esperado 
que todos a sintam, o problema é 
quando ela está desregulada, quan-
do sua intensidade e frequência 
aumentam e isso acaba trazendo 
prejuízos funcionais para a vida da 
pessoa”, defende a psicóloga.

Bruna explica que nestes perío-
dos de mudanças bruscas é muito 
importante buscar auxílio de um 
profissional de saúde mental. “É 
fundamental que a pessoa tenha 
uma boa percepção de tudo que 
está sentindo para que se possa 
perceber se estes sentimentos são 
condizentes com a realidade que 
está sendo vivida. Estas respostas 
são únicas para cada indivíduo, por-

tanto, não há instrução padrão além 
da sugestão de parar para se olhar 
e se perceber”, argumenta a profis-
sional de saúde mental.

Além da ansiedade, a procras-
tinação também passa a ser uma 
preocupação para os estudantes e a 
psicóloga enfatiza a importância de 
se criar uma rotina para nos ajudar 
a “continuar remando” nesse “mar 
de incertezas” que é a COVID-19. 
“É importante tentar manter no 
seu dia-a-dia em isolamento, mui-
tas coisas que fazia na sua semana 
antes da pandemia. Manter o sono 
regulado, fazer a higiene pessoal, se 
alimentar bem, movimentar o cor-
po e ocupar a mente são medidas 
básicas para que a saúde emocional 
se mantenha equilibrada”, lembra 
Bruna. Ela alerta ainda para o fato 
de que alunos e professores estão 

Na segurança 
dos lares 

e  respeitando 
a quarentena, 

a lunos conseguem 
dar continuidade 

aos estudos 
e a  manutenção

do calendário acadêmico

passando pela mesma situação. Por 
isso, é muito importante manter um 
canal de diálogo sempre aberto.

ADAPTAÇÃO
É desse modo que a acadêmi-

ca do 9° semestre de psicologia, 
Pãmella Aranda, de 21 anos, vem 
lidando com toda a situação. “Eu 
me organizo. Também busco orga-
nizar todos os horários das aulas e 
de estágios supervisionados, já que 
cada um tem um horário específico. 
Depois disso, eu tento encaixar os 
horários de estudos e os horários 
que tenho para trabalhar com os re-
latórios e o Trabalho de Conclusão 
de Curso. Confesso que eu não tive 
tanta dificuldade. Eu já tinha faci-
lidade em lidar com organização e 
cronograma por conta da minha ro-
tina do dia a dia que era bem corri-

da. Então, não foi tão difícil para eu 
me adaptar”, relata a estudante de 
psicologia. 

Já Karolina da Silva Riquelme, de 
19 anos, acadêmica do 5° semes-
tre do curso de pedagogia explica 
que teve um pouco de dificuldade 
em se adaptar, mas que ao elaborar 
um cronograma para as atividades, 
as coisas ficaram mais fáceis e or-
ganizadas. “Eu estava acostumada 
às minhas atividades cotidianas e 
de repente tudo mudou. No começo 
eu não tinha ânimo para participar 
das aulas, mas agora estou melhor 
e sinto que estou até me dedicando 
mais às leituras. O cronograma me 
ajudou a criar uma rotina e, com 
isso, consigo visualizar tudo o que 
tenho para fazer. Desta forma, con-
sigo vencer a procrastinação”, desa-
bafa a futura pedagoga.
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