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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA-UNILA
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE
Departamento de Desenvolvimento Profissional e Pessoal – DDPP

Requerimento de Licença para Capacitação - DOCENTES

Para Preenchimento do(a) servidor(a) interessado(a)
Orientações:

• Preencher e assinar o presente requerimento e termo de compromisso e responsabilidade;
• Anexar as informações dos cursos pretendidos para o afastamento, contendo período de realização, carga horária e conteúdo
programático (a carga horária para cursos - presenciais ou à distância - deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) horas para cada
período de 30 (trinta) dias de licença para capacitação);
• Documentos em língua estrangeira deverão apresentar tradução, constando identificação do responsável;
• Nos casos de licença para elaboração de trabalho final de monografia de pós-graduação lato sensu, dissertação de mestrado ou
tese de doutorado, o servidor deverá apresentar o comprovante de matrícula da instituição a que estiver vinculado, com documento
oficial do orientador comprovando a necessidade de liberação para realização do estudo em questão;
• Os processos de solicitação deverão ser abertos na unidade de lotação do servidor 60 (sessenta) dias antes da data prevista para
o início do afastamento. O encaminhamento para o DDPP deverá ocorrer com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data de
início do afastamento.
• A solicitação deve ser submetida a aprovação do CONSUNI (anexar comprovante de aprovação da licença);

1. Identificação do(a) servidor(a)

Nome Completo: Fabiana Aidar Fermino

SIAPE: 1294664

Cargo: Professor Adjunto 3 

Lotação: Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza

Telefone para 
contato:

45 99102 6565

Curso(s) com aulas 
no semestre:

Medicina

Quinquênio 
aquisitivo:

29/04/2010 à 29/04/2015 

Possui CD ou FG? ( X ) Não (   ) Sim. Qual? _______

2. Dados da Licença

Com base no Art. 87 da Lei nº 8.112, no Art. 10 do Decreto nº 5.707/06 e na Resolução UNILA nº 008/2014,
requer concessão de Licença para Capacitação conforme o que segue:

Parcelas da Licença para
Capacitação

Data Inicial Data Final  Nº de dias

(   ) Única ( X ) 1a (   ) 2a (   ) 3a

18/11/2019 17/12/2019 30

__/___/___ __/___/___

__/___/___ __/___/___

3. Dados da Ação / Curso

Tipo de Capacitação*
1 – Curso de Capacitação Profissional
2 – Elaboração de trabalho final  de monografia de  pós-graduação  Lato Sensu,  dissertação de  Mestrado  ou tese de
Doutorado.
3 – Outro(s). 

**Carga horária mínima total de 60/mês.

Ação – I 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA-UNILA
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE
Departamento de Desenvolvimento Profissional e Pessoal – DDPP

Tipo de 
Capacitação*:

1 ( X )         2 (    )         3 (    ) Qual(is): ______________________________________

Nome do curso ou 
ação:

Didática do Ensino Superior - Novas Tendências Pedagógicas

Instituição: Unieducar Inteligência Educacional -
CNPJ 05.569.970/0001-26 

Carga horária: 60 horas

Cidade: Fortaleza País: Brasil

Período de 
realização:

18/11/2019 a 17/12/2019

Modalidade: (    ) Presencial           (      ) Semi-presencial        ( X ) EAD

Consta no PAC? ( X ) Sim   (    ) Não. justifique:____________________

Ação – II

Tipo de 
Capacitação*:

1 (    )         2 (    )         3 (    ) Qual(is): ______________________________________

Nome do curso ou 
ação:

Instituição: Carga horária:

Cidade: País:

Período de 
realização:

Modalidade: (    ) Presencial           (      ) Semi-presencial        (    ) EAD

Consta no PAC? (    ) Sim   (    ) Não. justifique:____________________

Ação – III

Tipo de 
Capacitação*:

1 (    )         2 (    )         3 (    ) Qual(is): ______________________________________

Nome do curso ou 
ação:

Instituição: Carga horária:

Cidade: País:

Período de 
realização:

Modalidade: (    ) Presencial           (      ) Semi-presencial        (    ) EAD

Consta no PAC? (    ) Sim   (    ) Não. justifique:____________________

4. Justificativa do(a) servidor(a) para a solicitação de licença capacitação (descreva, abaixo, a importância e a 
relevância do(s) curso(s) pretendido(s), em relação às atribuições do cargo na UNILA).

Na docência em medicina são poucas oportunidades de capacitação em educação e pedagogia. Portanto, optamos pelo tema
de Didática do Ensino Superior que abordará Novas Tendências Pedagógicas, considerando as metodologias utilizadas no
curso de Medicina da UNILA. Entendemos que há uma necessidade de ampliar conhecimentos especialmente no tema do
ensino  centrado  no  estudante  e  em  outras  metodologias  ativas,  além  da  espiral  construtivista  –  utilizada  em  nossas
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA-UNILA
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE
Departamento de Desenvolvimento Profissional e Pessoal – DDPP

atividades.

5. Reposição / Distribuição dos encargos

5.1 (   ) Não haverá reposição / Distribuição dos encargos

5.2 (   ) Reposição Período:
(início e término)

____/____/______ à ______/______/______

____/____/______ à ______/______/______

5.3  (X)  Distribuição  dos
encargos

Nome do servidor 
indicado: Francisney Pinto do Nascimento

6. Termo de compromisso e responsabilidade

Pelo presente termo, declaro que estou ciente que:
1. Caso tenha solicitado afastamento para stricto sensu ou Pós-Doutorado, somente poderei usufruir de licença capacitação
após ter permanecido no exercício de minhas funções pelo período equivalente ao afastamento anteriormente usufruído;
2. Somente poderei me ausentar da UNILA após a publicação da portaria de concessão no Boletim de Serviços, e que, em
se tratando de afastamento do país, a ausência somente poderá ocorrer após a publicação do afastamento no Diário Oficial
da União;
3. A responsabilidade por atestar a relevância da ação de capacitação é do Centro Interdisciplinar onde desenvolvo
a maior parte das minhas atividades, sendo necessária a ratificação pelo respectivo Conselho do Instituto (anexar
cópia das atas com as devidas aprovações);

4. A ação de capacitação deve ser iniciada e concluída no prazo estabelecido para o afastamento, e que em caso de início
da ação após o primeiro dia da licença ou conclusão da atividade antes do término previsto para o período de afastamento,
deverei apresentar justificativa;
5. Em caso de não conclusão da ação de capacitação sem motivo justificado ou da não apresentação de documentos
comprobatórios da efetiva conclusão da capacitação, a licença será cancelada e o período será computado como faltas ao
serviço, nos termos do art. 37 da Resolução 008/2014.

Em caso de concessão do afastamento, comprometo-me a:
1. Informar imediatamente ao Departamento Administrativo do Instituto, à chefia imediata e à PROGEPE/DDPP qualquer
alteração no curso do afastamento;
2.  Entregar  ao  Departamento  Administrativo  do  Instituto  a  cópia  da  declaração  de  matrícula,  assim  que  receber  o
documento, para juntada ao processo. (Caso tenha apresentado no momento da solicitação apenas documentos referentes aos cursos
a serem realizados);

3. Entregar ao Departamento Administrativo do Instituto, até 30 dias após o retorno, o relatório de atividades devidamente
preenchido e o certificado de conclusão do curso/ação (o DDPP disponibilizou em sua página um modelo de relatório);

4. Entregar ao Departamento Administrativo do Instituto, até 30 dias após o retorno, o relatório de atividades devidamente
preenchido e documento assinado pelo orientador atestando que o período da licença foi utilizado para redação do trabalho,
em se tratando de licença capacitação para elaboração de trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese  (o DDPP
disponibilizou em sua página um modelo de relatório).

5. Acessar o e-mail institucional frequentemente e manter atualizados meus dados cadastrais.

Por fim, declaro que:
1. Não estou em estágio probatório  (a licença capacitação não poderá ser concedida a servidor em estágio probatório, mesmo que

estabilizado em outro cargo);
2. Li a normativa vigente de afastamento (Resolução 008/2014), estou ciente do seu conteúdo e da documentação que devo
apresentar para solicitar a licença.

O requerimento deverá ser assinado digitalmente pelo(a) servidor(a) interessado(a) e pelo(a) servidor(a)
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indicado para redistribuição dos encargos, se for o caso.
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO/MATRÍCULA No. 2432686

Declaramos que Fabiana Aidar Fermino encontra-se devidamente inscrito(a) no(a) curso Didática do
Ensino Superior - Novas Tendências Pedagógicas junto à Unieducar Inteligência Educacional -
CNPJ 05.569.970/0001-26, conforme dados complementares abaixo indicados:

DADOS COMPLEMENTARES DA INSCRIÇÃO:
INSCRIÇÃO Nº.: 2432686
STATUS: Agendada
MODALIDADE: Completa
CARGA HORÁRIA: 60 horas
INíCIO PREVISTO: 18/11/2019
TÉRMINO PREVISTO: 17/12/2019

Conteúdo programático do curso Didática do Ensino Superior - Novas Tendências
Pedagógicas:Tendências Pedagógicas
Direito Educacional e o Educador
Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem
Técnicas e Estratégias Didáticas
Técnicas Centradas no Aluno
A Aula e o Trabalho em Grupo
Avaliação
Tendências Pedagógicas - Evolução do pensamento pedagógico

Fortaleza(CE), 17 de setembro de 2019

Unieducar Inteligência Educacional S/S Ltda ME
O presente comprovante foi emitido e assinado eletronicamente pelo site www.unieducar.org.br e sua

autenticidade pode ser consultada no link
http://unieducar.org.br/consultar-comprovante-inscricao

digitando-se o número de inscrição acima indicado.
sac@unieducar.org.br

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://unieducar.org.br/consultar-comprovante-inscricao
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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA

Reunião: Reunião do Colegiado do Curso de Medicina

Data: 18/09/2019 Horário: 14:00 às 16:00

Organização da

reunião:
Coordenação do curso de Medicina Local: Campus UNILA - JU

SALA G 205

11 Assinatura
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1. Equivalência de Componente Curricular para corrigir pendências no Histórico Escolar da 3°

turma de medicina;

2. Aprovação dos novos Componentes Curriculares, que substitui Internato Em Atenção
Especializada Em Saúde 1 e 2;

3. Aprovação de Componentes Curriculares optativos aprovadosAd Referendum;
4. Redistribuição - Processo n° 23422.009666/2019-81;
5. Redistribuição - Processo n°23422.007268/2019-31;

6. Redistribuição - Processo n° 23422.007260/2019-53;

7. Alteração de Regine de Trabalho - Processo n° 23422.005185/2019-12;

8. Recurso - Dispensa de Componente Curricular - Processo n° 23422.004102/2019-56;

9. Recurso- Dispensa de Componente Curricular- Processo n°23422.011413/2018-57;

10. Extraordinário Saber- Processo n°23422.011737/2019-36;

11.Extraordinário Saber- Processo n°23422.012311/2019-58;

12. Destinação de verba para Semana Acadêmica da Medicina.

1. Equivalência de Componente Curricular para corrigir pendências no Histórico Escolar da 3°

turma de medicina;

Decisão/Encaminhamento:

As propostas apresentadas pela coordenação do curso referentes às adequações de equivalências
entre componentes curriculares, foi aprovada. Sendo: para MEDO1O1 - PROGRAMA DE

INTEGRAÇAO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE IPIESC I aceitos as seguintes equivalências:

((MED0008 ou MED1008) e (MEDIOO2 ou MED0002)) OU (MEDIO1O ou MEDOO1O ou MED000S)
e (MED0004 ou MED1004)), sendo:

MED0008 ou MED1008 INTRODUÇÃO À MEDICINA E AO ENSINO MÉDICO: CONTEXTO HISTÓRICO

MEDi 002 ou MED0002 = A MEDICINA NO CONTEXTO DA ATENÇÃO À SAÚDE

MEDi 010 ou MEDOO1O ou MED0005 = SEMINARIOS INTEGRATIVOS: A RELEVÂNCIA DA PESQUISA NO

DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

MED0004 ou MED1004 CASOS MOTIVADORES I
.

2. Aprovação dos novos Componentes Curriculares, que substitui Internato Em Atenção
Especializada E. Saúde le 2

Decisão/Encaminhamento:

Para realização da abertura das turmas, no SIGAA, das turmas de "Internato em Atenção
Especializada em Saúde 1 e 2", a coordenação do curso apresentou a proposta de divisão de cada

um destes internatos em 3 (três) turmas com códigos e nomes específicos, criados em reunião

com a PROGRAD dia 26/07/2019, sendo eles:

MEDO212 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1.1 (Atenção Especializada
em Clínica Médica) - (425h);

MED0213 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1.2 (Atenção EspeciaIizada
em Clínica Cirúrgica) - (425h);

MED02 14 -INTERNATO .EM ATENÇÃ9....S .PEC .IALIZADAEM .SAÇJp ....1.,..3 ...(Ate .rç
.

o Espec
..
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em Urgência / Emergência Hospitalar) - (204h);

MEDO215 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.1 (Atenção Especializada
em Ginecologia e Obstetrícia) (374h);

MEDO216 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.2 (Atenção Especializada
em Pediatria) (374h);

MEDO2I7 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.3 (Atenção Especializada
em Saúde Mental) (306h).

O colegiado aprovou a proposta apresentada.

3.Aprovação de Componentes Curriculares optativos aprovadosAd Referendum

Decisão/Encaminhamento:

A Coordenação informou ao colegiado sobre a necessidade de aprovação ad referendum de

criação e oferta de 2 (dois) componentes curriculares optativos, devido ao início do semestre letivo,
a transição de gestão da coordenação do curso e necessidade de abertura das turmas. Sendo

eles: MEDO2II - TOPICOS EM LINGUAS I - INGLES e MEDO136 - HUMANIDADES EM:

MEDICINA. Colegiado se manifestou estar de acordo com as aprovações ad referendum.

4. Redistribuição - Processo n° 23422.009666/2019-81;
5. Redistribuição - Processo n°23422.007268/2019-3 1;
6.R O fl° 23422.00.....i3............................................................................................................................

Decisão/Encaminhamento referentes aos itens 4, 5 e 6 da pauta

Foram apresentadas ao colegiado, 3 (três) solicitações de redistribuição de docentes de outras lES

para integrar o corpo docente do curso de Medicina da Unila, sendo 2 profissionais da área de

Famacologia e 1 da área de Direito. Após votação, a proposta de rejeitar todas as solicitações teve

aprovação pela maioria simples, em relação a proposta de levar as solicitações para análise dos

currículos das candidatas ao NDE do curso.

7.A.....de 1g/m . •g•e Tra.b.alh.o :.F99° ........23422 .Q05
.

85,'20
.

19-12
.

Decisão/Encaminhamento:

Solicitação de alteração de regime de trabalho docente do servidor docente Elton Gomes da Silva

de 40 horas semanais para 20 horas semanais, aprovada pelo colegiado.

Recurso - Dispensa . .9oon .

e P.9c.so .. 23422.004 102/2019-56

Decisão/Encaminhamento:

Recurso indeferido pela maioria. Motivo: Não se opor à decisão do colega que na primeira análise

indeferiu o pedido, pois o mesmo tem domínio do assunto. Não houve análise do conteúdo do

processo.

9. Recurso Dispensa deQrt Curricular- Processon° 23422.011413/2018-57

Decisão/Encaminhamento:

Recurso indeferido pela maioria. Motivo: Não se opor à decisão do colega que na primeira análise

indeferiu o pedido, pois o mesmo tem domínio do assunto. Não houve análise do conteúdo do

processo.

10. Extraordinário Saber- Processo n°23422.011737/2019-36

11. Extraordinário Saber - Processo n° 23422.012311/2019-58

OBS. foi acrescentado . processo 12615/20 Li° ...
.b..

Decisão/Encaminhamento:
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A Coordenação do curso informou o colegiado do curso sobre as solicitações de discentes para

dispensa por Extraordinário Saber para o componente curricular optativo MEDO21 1 - TOPICOS EM

LÍNGUAS I - INGLES. Foi esclarecido que de acordo com a Resolução COSUEN 32/2017, este

tipo de solicitação é permitida, sendo então o processo aberto pela Secretaria Central (Prograd) e

encaminhado à coordenação do curso para deliberação (deferimento ou indeferimento do pedido).
Embora a documentação anexada ao processo não tenha sido avaliada pelo colegiado, por

sugestão de um dos membros de indeferir os pedidos se os documentos comprobatórios não

fossem de "inglês médico" (que seria o conteúdo programático deste componente curricular), tal

sugestão foi acatada pela maioria simples dos membros. Sendo então, todas as solicitações
indeferidas.

12. Destinação de verba para Semana Acadêmica da Medicina

Decisão/Encaminhamento:

\ Coordenação do Curso informou sobre a destinação da verba do curso de Medicina, referente a

liárias e passagens, para Semana Acadêmica de Medicina (palestrantes). Destinação da verba

aprovada pelo colegiado.

13. Licença capacitação - Profa. Fabiana Aidar Fermino

Decisão/Encaminhamento:

Ds membros do colegiado aprovaram a solicitação da servidora docente Fabiana Aidar Fermino, de

icença capacitação pelo período de 1 mês (de 18/11 a 17/12). A docente informou que será

;ubstituída neste período, em suas atividades programadas para o presente semestre letivo, pelo
5ervidor docente Francisney Nascimento. Realizará um curso EAD em "Didática do Ensino

3uperior".

14. Semana Acadêmica de Medicina - liberação dos discentes para participação do evento

Decisão/Encaminhamento:

tem de pauta incluído a pedido da discente Geiza Lemos, do curso de Medicina e da Comissão

Drganizadora da Semana Acadêmica de Medicina 2019, a ser realizada entre os dias 07 e 11 de

)utubro/2019, solicita que devido a importância do evento para os discentes e ao convite realizado

os preceptores dos módulos dos internatos, bem como liberação de participação destes servidores

)elas Prefeituras de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, que o colegiado analise o pedido de

iberação dos discentes que estão além do 6° período, pois os discentes que estão cursando até o

3° período já estão liberados das aulas para participação das atividades do evento, O colegiado
lecidiu que, desde que haja autorização do supervisor do Internato (docente da Unila) e bem como

los preceptores das Unidades Básicas de Saúde dos municípios citados, os discentes poderão
)articipar da Semana Acadêmica de Medicina, e a validação da carga horária do internato ficará a

argo do supervidor responsável pelo módulo.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 25/09/2019

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO NÂº 1/2019 - CMED (10.01.06.03.04.03.06) 

 NÃO PROTOCOLADO)(NÂº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 25/09/2019 22:18 ) 
ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

1615922

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de1 2019 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 25/09/2019

verificaÃÂ§ÃÂ£o: 1426236fc0

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/09/2019

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO NÂº 7/2019 - CMED (10.01.06.03.04.03.06) 

 NÃO PROTOCOLADO)(NÂº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 27/09/2019 14:29 ) 
IVANIR DOS SANTOS 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

2277836

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de7 2019 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 27/09/2019

verificaÃÂ§ÃÂ£o: ca61ac9993

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA 

DESPACHO Nº 8339/2019 - ILACVN (10.01.06.03.04) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 16 de outubro de 2019.

Declaro que a área medicina, após análise do processo, defere o pedido da docente Fabiana Aidar Fermino e declara
ciência do mesmo.

(Assinado eletronicamente em 16/10/2019 17:33)
ALESSANDRO DA COSTA MACHADO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2334607

Processo Associado: 23422.013867/2019-47

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de8339 2019 DESPACHO 16/10/2019

verificação: 97a8f25f9e

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

CENTRO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA VIDA 

DESPACHO Nº 8393/2019 - CICV (10.01.06.03.04.03) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 17 de outubro de 2019.

Prezados, boa tarde!

Por meio deste, aprovamos ad referendum a a solicitação de licença capacitação da docente Fabiana Aidar Fermino
após realização da análise dos documentos anexos e da aprovação/anuência tanto do colegiado do curso de medicina,
quanto da área Medicina.

Atenciosamente

(Assinado eletronicamente em 17/10/2019 13:54)
ANTONIO MACHADO FELISBERTO JUNIOR

COORDENADOR
Matrícula: 2140244

Processo Associado: 23422.013867/2019-47

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de8393 2019 DESPACHO 17/10/2019

verificação: a738eeb2ee

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
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DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO N2 2432686.20191021.145741

Declaramos, a pedido do(a) Sr(a). Fabiana Aidar Fermino, para fins de prova junto ao órgão Universidade Federal da Integração

Latino-Americana, que encontra-se devidamente inscrito(a) no curso Didática do Ensino Superior - Novas Tendências

Pedagógicas com data para início em 18/11/2019, e término no dia 17/12/2019 -

carga horária de 120h, sob n9. de inscrição

2432686.20191021.145741, junto à Unieducar Inteligência Educacional - CNPJ 05.569.970/0001 -26 - Reg. CRA-CE PJ-3457. Reg.

ABED 5.189.

Metodologia: O conteúdo dos programas de qualificação profissional pode ser disponibilizado conforme a evolução do programa, e

em função de sua correspondente carga horária. E apresentado em uma interface diagramada de fácil navegação no Ambiente

Virtual de Aprendizagem
- AVA. O acesso às videoaulas e materiais extras disponíveis na Biblioteca (e-books) e Videoteca é

bastante intuitivo e proporciona uma experiência de interatividade no processo de aprendizagem a distância. Os programas preveem

a participação do aluno em atividades de interação no AVA. Tais atividades - passíveis de serem comprovadas, podem ocorrer por

meio de conversação em tempo real, fóruns, videoconferências, jogos, aulas participativas, trabalhos em equipe, discussões,

dinâmicas de grupo, estudos de caso ou simulações.

Sincronicidade: os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da inscrição, com a indicação por parte

do aluno, da data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data de início o término definidas.

Tutoria e Formas de Interação: Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada para acompanhamento do

rendimento dos alunos. A interação é realizada online por meio da plataforma AVA. A tutoria é desenvolvida de modo proativo e

consiste na assistência didática, compartilhamento de informações, troca de experiências, estímulo ao cumprimento dos exercícios

propostos e cooperação visando o melhor aproveitamento dos conteúdos estudados. A tutoria é desempenhada pelo corpo de

tutores da Unieducar e a interação entre tutores, estudantes e administração do curso é exclusivamente online, onde são agendadas

ações síncronas em outras modalidades (fóruns, videoconferências, chats, etc). A tutoria efetiva encaminhará módulos de conteúdos

com atividades avaliativas semanalmente, para que o estudante possa complementar os estudos quanto ao tema desenvolvido no

curso.

Avaliação/Certificação: Nos cursos, a avaliação é qualitativa e múltipla. A nota da avaliação final pode contemplar fatores e formas

de avaliação diversas, tais como a elaboração de redações durante e ao término do programa, bem como a frequência e

participação em eventos de conversação em tempo real, nas quais são observadas as contribuições de ordem teórica e prática, além

de outras modalidades de avaliação individual, bem, como: a realização de atividade avaliativa ao término de cada aula ou módulo

de conteúdo e a realização de atividade avaliativa final, com pontuação, ao término da capacitação. A geração do certificado

eletrônico é condicionada à verificação de aproveitamento mínimo de 70% nas atividades de avaliação. Todos os cursos contam com

ferramenta de avaliação de conteúdo (aprendizagem) e institucional, que somente é disponibilizada após transcorrido o prazo

mínimo correspondente à carga horária certificada.

Organização curricular: Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de projetos pedagógicos específicos

por uma equipe pedagógica multidisciplinar, que acompanha toda a concepção dos conteúdos.

Tecnologia de EAD/e-Iearning: Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para o Ambiente Virtual de Aprendizagem
- AVA, envolvendo rotinas de Design Instrucional adequadas aos assuntos abordados.

Materiais Didáticos: Os conteúdos programáticos são lastreados em materiais didáticos constantemente atualizados. Dentre os

objetos de aprendizagem podem ser disponibilizados videoaulas; livros eletrônicos (e -books); testes; além de conteúdos extras com

material relacionado.

Interação e Suporte Administrativo: Os programas de formação contam - além do suporte de tutoria especializada - com uma

infraestrutura de apoio que prevê a interação entre alunos e alunos; alunos e professores/tutores; e alunos e pessoal de apoio
Administrativo. Essa interação é garantida por meios eletrônicos com registros de chamados e/ou por meio telefônico, conforme o

caso. O AVA utilizado pela Unieducar é uma plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada permanentemente, e permite, dentre

outras facilidades, o acompanhamento das horas de estudo a distância e também presencial, conforme o caso.

Sobre a Instituição de Ensino: Desde 2003 a Unieducar Universidade Corporativa atua com a idoneidade e credibilidade atestada

por diversos órgãos públicos, e empresas privadas, além de milhares de profissionais, servidores públicos, estudantes e professores
universitários de todo o Brasil. Somos cadastrados junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do

Governo Federal - como fornecedores de cursos e treinamentos junto à Administração Federal. A Unieducar é associada à ABED -

A autenticidade da prescrito declaração pode ser consultada no link
ABED
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Unieducar
UNIVERSDADE CORPORATIVA

Unieducar inicligOi cia Edu. -R:nd

CNPJI Oh 569.9/0/00W -26

www.unieducar org hr s/io(0Jnieduc:Jr org hr

Associação Brasileira de Educação a Distância e à ELA - International E-Learning Association. Atendemos mediante Nota de

Empenho a todos os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, emitindo a respectiva documentação fiscal (Nota Fiscal de

Prestação de Serviços Eletrônica) vinculada às matrículas.

ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES

TITULO DO PROGRAMA: Didática do Ensino Superior - Novas Tendências Pedagógicas
CARGA KORARIA: 120h

PRAZO MÍNIMO PARA CONCLUSÃO: 15 dias - PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO: 60 dias

OBJETIVOS GERAIS:

No Brasil, a expansão do ensino no nível universitário demanda sempre um maior número de docentes extremamente qualificados.
As expertises que compõem o perfil do novo profissional da Educação Superior deve superar as expectativas não só dos gestores

educacionais. O novo perfil de aluno que ascende ao ensino de terceiro grau requer novos modos de abordar os conteúdos

curriculares. Tanto em relação à condução em sala de aula, como o relacionamento fora desta. Tal postura inovadora se constitui em

um novo desafio para os profissionais que abraçam, tal missão.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao estudioso na área uma visão abrangente sobre os temas elencados no Conteúdo

Programático.

Fortaleza (CE), 21/10/2019

Profa. Andréa Cynthia Nery Veras Soares

Diretora Administrativa Financeira - Adm. CRA-CE 6606

diretoria@unieducar.org.br

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO N2 2432686.20191021.145741

Assinatura Eletrônica: A autenticidade da presente declaração pode ser consultada no

link http://unieducar.org.br/consultar-declaracao-licenca-capacitacao

digitando-se o número de inscrição acima indicado.

A autenticidade da presente declaração pode ser curls ltd na ink
ABED -
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Unieducar
UNIVERSIDADE CORPORATIVA

CONTEÚDO PROGRAMATICO:

Tendências Pedagógicas
Direito Educacional e o Educador

Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem
Técnicas e Estratégias Didáticas

Técnicas Centradas no Aluno

A Aula e o Trabalho em Grupo

Avaliação

Didática - Identidade e a Contextualização de sua Prática

Didática, Identidade e Profissionalização Docente

Tendências Pedagógicas - Evolução do pensamento pedagógico

Educação - Avaliação: Perspectivas Atuais

Unieducar Inteligência Educacional

CNPJ: 05569 970/0001-26

wwwunieducarorg. br - sac@unieducar.org.br

lEIA
A autenticidade da presente declaração pode ser consultada no link

http:/Iunieducar.org. br/corisultar-declaracao-Iicenca-capacitacao
digitando-se o número da declaração informado na página da assinatura


