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À Comunidade do curso, 

 

Em virtude das repetições de perguntas sobre a organização do curso online 

sobre “Metodologia da pesquisa aplicada à análise do Racismo e Políticas 

Afirmativas”, a Equipe do curso elaborou uma série de respostas que podem 

contemplar sua indagação. Caso seu questionamento não tenha sido abordado 

abaixo, favor enviar mensagem para 

cursodeextensaoeadflacsoufba@gmail.com  

 

1 - O curso é gratuito?  

Resposta: sim, o curso é gratuito. 

2 - Quem está inscrito no curso online sobre “Metodologia da pesquisa aplicada 

à análise do Racismo e Políticas Afirmativas”?  

Resposta: está devidamente inscrito: 1) todo aquele que antes da finalização 

do prazo (dia 11/07/2020, pela UFBA e 15/07/2020 para os hispano falantes via 

site da Flacso México), enviou mensagem de solicitação de inscrição para o e-

mail cursodeextensaoeadflacsoufba@gmail.com, 2) obteve, em resposta 

formulário de inscrição para preenchimento; 3) preencheu o formulário de 

inscrição dentro do prazo, entre 11/07 a 11/08/2020; 4) obteve a mensagem de 

confirmação deste preenchimento; 5) se inscreveu no Canal da PROGRAD 

UFBA no youtube - 

https://www.youtube.com/channel/UCBWvyBKjEtwlO4cGdnpMiiQ/featured; 6) 

encontre o nome que informou na lista de inscritos. 

3 - O que acontece se não encontrar meu nome na lista de inscritos? 

Resposta: se você preencheu os requisitos da pergunta nº 2, vá até sua caixa 

de e-mails e encaminhe a mensagem de confirmação de inscrição para o e-

mail cursodeextensaoeadflacsoufba@gmail.com e aguarda o tratamento. 

4 - Quanto tempo até eu receber uma resposta de meu e-mail? 

Resposta: até 48 horas. Em até 2 dias úteis. 

5 - Posso utilizar o certificado do curso para realizar registro de carga horária 

em Atividades Complementares? 
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Resposta: sim. 

6 - As aulas são apenas para as pessoas inscritas no curso? 

Resposta: não. Qualquer pessoa pode acessar as aulas que ficarão gravadas 

no Canal da PROGRAD UFBA no Youtube. 

7 - Quem não está inscrito faz jus ao certificado no final do curso? 

Resposta: não. 

8 - Quem pode receber certificado? 

Resposta: pode receber o certificado aquele que, preenchendo os requisitos 

da pergunta nº 2, acompanhou o curso em quase sua totalidade, seja no 

youtube, seja pela plataforma Mconf da RNP. 

9 - Quando poderei obter o certificado deste curso? 

Resposta: Uma vez devidamente inscrito no curso, após a finalização do 

mesmo (no dia 21/10/2020), no dia seguinte (22/10/2020), envie mensagem de 

solicitação de certificado para o e-mail 

cursodeextensaoeadflacsoufba@gmail.com e aguarde o retorno. 

10 - Quanto tempo leva para o recebimento do certificado? 

Resposta: 30 dias após a solicitação. Até 30 dias úteis após solicitação. 

11 - O certificado vem impresso? Como será enviado?  

Resposta: Não será impresso, ele será no formato digital. Será enviado para o 

e-mail que informou no formulário de inscrição. 

12 - Quem são os usuários que estão na plataforma Mconf? 

Resposta: Os primeiros 70 inscritos, entre integrantes da UFBA e Flacso 

México, equipe organizadora e instrutores do curso. Há uma reserva de 20 

vagas para equipe organizadora e instrutores do curso. Serão aceitos na sala 

virtual, até 50 usuários regularmente inscritos no curso, que solicitarem acesso 

a plataforma, a partir das 15:45, enquanto houverem vagas disponíveis. O 

endereço de acesso é: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/curso-ufba-flacso  

13 - Por que são apenas 70 pessoas na sala? 

Resposta: a plataforma é gratuita, mas é limitada. O número de participantes 

garante a efetividade de uso da plataforma, viabilizando as aulas. 

14 - Não estou conseguindo acessar a sala virtual do curso no Mconf da RNP, 

porque será? 

Resposta: existe uma listagem dos inscritos que podem acessar a sala. Se 

você não a está acessando é porque deve acompanhar pelo youtube. Verifique 

se seu nome de acesso está igual ao que utilizou para inscrição no curso. 
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15 - Qual é o endereço da playlist no Canal do Youtube para acompanhar as 

aulas do curso? 

Resposta: acesse o link a seguir 

https://www.youtube.com/channel/UCBWvyBKjEtwlO4cGdnpMiiQ/featured 

16 - As aulas serão todas ao vivo? 

Resposta: não, poderão haver aulas gravadas, em virtude das necessidades 

dos instrutores. 

17 – Tem problema caso eu trabalhe no dia da aula, e assista depois pelo 

canal? Ou levo "falta"? 

Resposta: não tem problema. As aulas ficam gravada no canal justamente por 

sabermos que nem todos possuem disponibilidade para assistirem no horário 

em que começam. O ideal é que as pessoas possam assistir no momento que 

lhes for mais conveniente. A vantagem de acompanhar ao vivo, é que poderá 

tirar as dúvidas na hora da transmissão. 

18 – Estando no youtube, como faço para mandar minha pergunta? 

Resposta: utilize o chat (bate-papo) do youtube que estará aberto durante a 

aula para enviar sua pergunta sobre o conteúdo da aula que algum membro da 

equipe organizadora a levará ao instrutor do dia. Lembrando que o chat permite 

até 200 caracteres. 

19 - Quando será disponibilizado o link das aulas? 

Resposta: Pedimos que os participantes se inscrevam no canal da PROGRAD 

UFBA, para serem notificados das aulas quando disponibilizadas. Colocamos o 

cronograma de aulas em 

https://prograd.ufba.br/sites/prograd.ufba.br/files/20072002_calendario_cmpaar

pa_ufbaflacso.pdf  

20 - Teremos alguém da equipe organizadora conosco no chat do YouTube? 

Resposta: sim, em todas as aulas haverá alguém da comissão organizadora 

participando do chat da aula para levar as perguntas apenas “sobre o conteúdo 

da aula” 

21 - Como será a interação com a professora?  

Resposta: as interações ocorrerão por meio da postagem das perguntas no 

chat do youtube para serem levadas pela equipe organizadora à mesa, que 

poderá ou não responder em tempo oportuno. 

22 - Porque demoram para responder meu e-mail? 

Resposta: Pedimos desculpas pelo transtorno e eventual demora. Nossa 

equipe de Inscrição foi redimensionada para atender a grande frequência de 

mensagens. Por gentileza, aguarde o atendimento, ele será realizado. 

23 – Onde ficará o repositório dos materiais do curso? 
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Resposta: A medida em que os instrutores forem disponibilizando para a 

equipe os materiais de postagem, os inseriremos no seguinte espaço: 

https://prograd.ufba.br/materiais-de-estudo-metodologia-da-pesquisa-aplicada-

analise-do-racismo-e-politicas-afirmativas 

24 - Preciso saber falar espanhol para acompanhar as aulas? 

Resposta: Não, na maior parte, as aulas serão em português (Brasil), poderá 

haver instrutor(es) que fale(m) espanhol. Haverá tradução simultânea no chat 

da plataforma de Conferência Web Mconf - RNP. Solicitamos que os 

participantes no Youtube ativem a legenda com tradução. Verificamos que a 

legenda ao vivo não funcionou, contudo é possível ativar a legenda com 

tradução posteriormente quando o vídeo estiver de forma gravada no canal. 

25 - Como se dará a avaliação do curso? – Veja pergunta nº 36 

Resposta: a Coordenação Pedagógica do curso está reavaliando esse critério 

dada inovação do curso. Em breve, daremos resposta por este espaço. 

26 - Quem não conseguiu ter a solicitação de inscrição atendida desta vez, terá 

outra oportunidade pois será aberto nova turma? 

Resposta: A Coordenação do curso está avaliando a possibilidade de criação 

de uma nova turma. Assim que tivermos essa definição, publicaremos nos sites 

da PROGRAD UFBA (link https://prograd.ufba.br/) e FLACSO MÉXICO 

(https://www.flacso.edu.mx/). 

27 - Não recebeu informação ou confirmação de sua inscrição? 

Resposta: Verificar se você enviou o seu e-mail correto para o curso, pois é 

muito frequente que, ao escrever o seu e-mail, o corretor ponha a primeira letra 

em maiúscula automaticamente, e as pessoas não percebem. Verifique se o e-

mail você enviou para o curso está escrito corretamente, se não estiver correto, 

corrija e reenvie todos os seus e-mails para comprovar que enviou no prazo. 

28 - Recebi a confirmação de que poderia acessar a sala e não estou 

conseguindo, o que aconteceu? 

Resposta: confirme como seu nome ficou na listagem de inscritos para ver se 

está escrevendo ele corretamente. A equipe organizadora apenas liberará 

acesso para os nomes da lista de acesso a sala online. 

29 - Não estando entre aqueles que podem ficar na sala de Conferência Web – 

Mconf – RNP, eu não poderei acessar a sala? Veja a pergunta Nº 12. 

Resposta: a comissão está verificando a possibilidade de haverem vagas 

ociosas dentro da sala virtual. Caso se confirme, iremos chamar novos 

participantes para ocuparem as possíveis vagas ociosas. 

30 -  O pessoal do Youtube terá lista de presença?  

Resposta: não haverá lista de presença para os inscritos que estiverem 

acompanhando o curso pelo Youtube, apenas solicitamos que os inscritos que 
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estiverem acompanhando pelo canal da PROGRAD UFBA – seja ao vivo ou 

posteriormente com os vídeos gravados, que se inscrevam nele. 

31 - Haverá lista de presença no curso? 

Resposta: haverá lista de presença para aqueles que estiverem 

acompanhando o curso na sala de Conferência Web da Mconf – RNP, para fins 

de controle e verificação de vagas ociosas.  

32 - Os slides ficarão disponíveis? 

Resposta: caso o instrutor disponibilize, o material será alocado no seguinte 

link: https://prograd.ufba.br/materiais-de-estudo-metodologia-da-pesquisa-

aplicada-analise-do-racismo-e-politicas-afirmativas 

33 - Nós do Youtube, iremos ter acompanhamento na produção do projeto de 

pesquisa? 

Resposta: se você está regularmente inscrito neste curso online e pretende 

fazer um projeto de pesquisa, receberá orientação de como enviar seu pré-

projeto ou projeto para que seja avaliado e receber o retorno dele. Aguarde 

novas orientações que lhe serão dadas durante o curso. 

34 - O projeto é para todos os participantes ou para quem está na plataforma 

Conferência Web – Mconf da RNP? 

Resposta: o projeto é apenas para aqueles que estão regularmente inscritos 

neste curso online e queiram fazê-lo. 

35 - Esse trabalho de pesquisa será individual, ou pode ser em grupo? 

Resposta: o projeto pode ser individual ou em grupo (até 3 pessoas), desde 

que todos os participantes estejam regularmente inscritos neste curso online 

(ninguém pode ser de fora do rol de inscritos). 

36 - Como se dará o processo de avaliação do curso para emissão de 

certificado? 

Resposta: 

a) A nota mínima para aprovação no curso é 5,0 pontos. O preenchimento dos 

pré-requisitos pelo candidato na inscrição do curso e acompanhamento das 

aulas (sejam ao vivo ou gravadas), já contempla essa média de 5,0 pontos, o 

que vale tanto para quem acompanha as aulas na sala virtual Conferência Web 

– Mconf da RNP, quanto para os que estão pelo Youtube. 

b) Caso o aluno queira aumentar a média inicial, que contempla apenas a 

inscrição no curso, ele pode fazer, individualmente ou em grupo (desde de 

todos estejam igualmente inscritos neste curso online), um projeto de pesquisa 

para obter uma nota que poderá chegar a 10,0 pontos. 

37 - Nunca participarei da sala de Conferência Web – Mconf da RNP, por não 

estar entre os 70 primeiros? Veja a pergunta Nº 12. 
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Resposta: A equipe organizadora detectou a existência de vagas ociosas e 

está realizando testes com seus moderadores para preenchimento da sala por 

ordem de chegada até completar a capacidade da sala virtual (70 

participantes), para tanto é necessário que estejam regularmente constantes na 

lista de inscritos (o nome precisa ser igual ao da inscrição para acessar). 

Informamos que o total de vagas está comprometido também com a 

operacionalização do espaço (equipe organizadora, instrutores e convidados 

especiais no dia).Observação: o fato de conseguir acessar a sala uma vez ou 

mais, não garante direito a vaga, ela deve ser tentada dia-a-dia. 

38 - Qual o endereço da sala de Conferência Web – Mconf da RNP? 

Resposta: o endereço é https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/curso-ufba-

flacso.  

39 - Como faço para enviar meu projeto de pesquisa para ser avaliado? 

Resposta: estando inscrito no curso, você envia mensagem para o e-mail: 

cursodeextensaoeadflacsoufba@gmail.com, com o assunto: “Projeto de 

Pesquisa para o Curso Online UFBA & FLACSO para verificação” 

40 – Qual a orientação geral para aceitabilidade dos projetos de pesquisa dos 

inscritos para avaliação da Profa Dra Cristina Gomes? 

Resposta: A orientação geral é que o projeto tenha no máximo 5 páginas, 

contenha os principais elementos indicados nessa apresentação, nos slides 7 e 

8 (vide o slide clicando aqui), e seja enviado para o e-mail 

cursodeextensaoeadflacsoufba@gmail.com, com cópia para 

cristinagomesmx@gmail.com até no máximo dia 16 de setembro.  
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