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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR
PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS FÓRUNS DE DISCUSSÃO

Prezados/as aluno/as,

Visando a melhoria da participação de vocês, enquanto alunos/as, nos fóruns de
discussão de nosso curso, seguem alguns procedimentos importantes que merecem a
atenção de todos/as.
Vejamos:
 Inicialmente, é importante lembrar que o fórum não recebe este nome à toa.
Então, num fórum de discussão é preciso discutir, debater, levantar
questionamentos, apresentar seu ponto vista e contra-argumentar com o de
outras pessoas;
 A quantidade de participação é um aspecto importante, mas a qualidade tem
relevância muito maior;
 Essa mesma participação não pode ocorrer de qualquer jeito, somente para
“cumprir tabela”, é preciso que o/a aluno/a estude o conteúdo obrigatório
proposto pelo/a professor/a (se quiser buscar outros para agregar, também é
importante) no intuito de se preparar minimamente para participar da
discussão;
 Ao entrar na discussão, aconselha-se que o/a aluno/a, de imediato, responda ao
questionamento proposto no fórum, levando em consideração tudo que
estudou acerca do assunto que está sendo tratado;
 Em seguida, deve ler atentamente as postagens já registradas pelos demais
colegas;
 Depois disso, o aluno/a deve escolher as postagens que mais lhe chamou à
atenção e, entre essas, deve comentar aquelas em que se sente mais à vontade
(pelo menos três);

 Se por acaso algum colega já comentou em sua postagem, é importante retornar
respondendo (caso tenha sido feito algum questionamento) ou colaborando
com a discussão, procurando manter um diálogo com o mesmo.

DE MODO GERAL, EVITE:
 Textos com erros ortográficos e gramaticais. A leitura prévia do que será
postado é muito importante. Se ainda existirem dúvidas, faça uso de uma
gramática ou dicionário para auxiliá-lo/a (na internet existem vários sites com
essa função);
 Registrar conceitos de outros autores sem atribuir a devida referência;
 Registrar postagens extensas (muito longas);
 Socializar links, imagens e textos da internet que só atrapalham a dinâmica da
atividade e em nada acrescenta o que está sendo questionado (lembre-se: num
fórum de discussão o que mais se precisa fazer é discutir);
 Realizar várias intervenções ao mesmo tempo. Procure alternar entre um dia
sim, outro não, pois no mesmo dia não é estratégico e você perde a
oportunidade de interagir com outros colegas;
 Evite expressões rebuscadas ou um linguajar muito formal. Procure escrever de
forma clara e direta, mas não faça uso de colocações muito informais ou
exagere em expressões muito íntimas, pois o fórum é um espaço de
aprendizagem do curso;
 Por último, não esqueça que você está em um ambiente coletivo e mesmo que
algumas colocações sejam divergentes das suas, procure dialogar com elas
respeitando-as, afinal de contas, todos têm o direito de opinar e não cabe a
você, na condição de aluno/a, dizer quem está “certo” ou “errado”, porque
esse movimento serve para garantir e construir novos aprendizados, pois
somente desta forma todos saem ganhando.

Atenciosamente,

Equipe Coordenação Gestão Hospitalar Uncisal/UAB

