
 

 

  
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES  

DAS OFICINAS DE INCLUSÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO GERAL 

 

 

As Diretorias de Graduação e de Educação a Distância da Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP) fazem saber a todos os interessados que estão 

abertas as inscrições para as oficinas oferecidas pelo Programa de Inclusão 

Pedagógica e Formação Geral.  

 

Instruções especificas 
 
I. Das Oficinas 

A UMESP oferece, gratuitamente, a todos o/a(s) aluno/a(s) matriculado/a(s) nos 

cursos de graduação das modalidades presencial e a distância (EaD), a oportunidade 

de rever e aprofundar os conceitos e conhecimentos fundamentais em diversas áreas 

através de conhecimento acadêmico e social do Programa de Inclusão Pedagógica e 

Formação Geral. 

 

II. Do oferecimento 

As Oficinas serão ministradas na modalidade EaD, via ambiente virtual de 

aprendizagem. Não há atividades presenciais. Todo material é gravado e 

disponibilizado via plataforma Moodle. O/a participante poderá assistir durante a 

semana em qualquer momento, e poderá realizar os exercícios na hora em que 

desejar, sempre considerando o período de oferecimento, já que as atividades 

possuem prazo para postagem/realização. 

 

III.  Das temáticas 

Serão oferecidas neste semestre as seguintes Oficinas: 

Oficinas Professor(a) 

Língua Portuguesa Básica Silvio Pereira Silva 

Matemática Básica Debora de Jesus Bezerra 

Inclusão e Libras Creudimar Morais / Amanda Cavalcante 

Sexualidade e Relações de Gênero Marcos Roberto Lemes 

Arte e Cultura Marcos Roberto Lemes 

Educação Financeira Marcelo Santos  



 

 

IV.  Do acompanhamento 

Todas as oficinas serão acompanhadas pelos professores responsável pela temática.  

 

V. Da avaliação 

No término da Oficina o/a aluno/a que concluir as atividades propostas com a exigida, 

receberá um certificado de conclusão que poderá ser usado para o ganho de horas 

complementares.  

O/a aluno/a será avaliado/a diante ao cumprimento dos exercícios e 

participações nos fóruns propostos. Os critérios de aprovação para certificação são 

postados na sala de cada temática, apontando qual será a formula utilizada para o 

cálculo das médias finais e peso de cada atividade neste cálculo. 

Somente receberá o certificado se concluir ao menos 70% da oficina. 

 
VI. Das inscrições 

As inscrições serão efetuadas no período de 12/08/2019 a 12/10/2019 via Portal do 

Aluno. Poderão matricular-se nas oficinas os/as alunos/as regularmente matriculados 

nos cursos de graduação à distância ou presencial da UMESP. Os/as alunos/as que 

já iniciaram quaisquer uma das temáticas oferecidas e não a/s concluiu, poderá cursá-

la novamente. 

 

VII. Duração  

As Oficinas de Inclusão Pedagógica e Formação Geral, no segundo semestre de 

2019, terão início em 14 de outubro e se encerrarão em 07 de dezembro. As atividades 

serão propostas neste período e sua postagem na plataforma virtual de aprendizagem 

seguirá o mesmo período com as datas especificadas nos planejamentos semanais 

disponibilizados. 

 

VIII. Do período de oferecimento 

As semanas que compõem o período de oferecimento das oficinas, seguirá a divisão 

abaixo: 

 

Divisão Período 

Aula 1 14 a 20/out 

Aula 2 21 a 26/out 

Aula 3 28/out a 01/nov 



 

 

Aula 4 04 a 09/nov 

Aula 5 11 a 18/nov 

Aula 6 18 a 23/nov 

Aula 7 25 a 30/nov 

Aula 8 02 a 07/dez 

Se faz importante destacar que não haverá demanda de atividades em nenhuma das 

temáticas oferecidas nas oficinas durante a semana de recesso. 

 

IX. Da dedicação  

     As atividades requerem do aluno uma dedicação mínima de 5h semanais durante as 

8 semanas de duração do programa.  

 

São Bernardo do Campo, 12 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Prof.º. Dr. Marcio Araujo Oliverio 

Diretoria de EaD 

 Prof.º. Dr. Sérgio Marcus Nogueira Tavares 

Diretoria de Graduação Presencial 

 


