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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Jorge Amado
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 20
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CURSO DE EXTENSÃO “TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE FUNÇÕES QUADRÁTICAS – TDEFQ” 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições torna pública a abertura das inscrições para o Curso de Extensão intitulado Tecnologias Digitais no Ensino de Funções Quadráticas - TDEFQ.

DAS INSCRIÇÕES:

Período
02 a 08 de março de 2015.
Inscrições

Exclusivamente pela Internet, através do link abaixo:
Formulário de Inscrição
Caso não seja direcionado para o formulário de inscrição, digite o link abaixo no campo do endereço de seu navegador:
https://docs.google.com/forms/d/1z10pN5MH-A3fjdhqrSnnkJlaDKIvXX2_X5HBlMFQq6Q/closedform
Público-Alvo
Professores Licenciados em Matemática que atuem na Educação Básica.
Vagas do evento
16 (dezesseis) vagas
Inscrições gratuitas 

DO CURSO: Esta proposta trata-se de um Curso de Extensão com encontros presenciais síncronos e assíncronos a serem realizados de acordo com o cronograma abaixo:

Encontros
Data
Horário de Brasília
1º
18 de março de 2015
19h às 22h
2º
25 de março de 2015
19h às 22h
3º
1º de abril de 2015
19h às 22h
4º
15 de abril de 2015
19h às 22h
5º
29 de abril de 2015
19h às 22h
6º
13 de maio de 2015
19h às 22h

Ao se inscrever o candidato assume a disponibilidade de participar de todos os encontros realizados nas datas especificadas acima, pois a presença às atividades a serem realizadas nestas datas é obrigatória.
 
Mais informações:
E-mail: tecnologiasdigitaisnoefq@gmail.com 
3. DO PROCESSO SELETIVO: Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição, disponível no link descrito acima. Em seguida, deverão no próprio formulário encaminhar uma carta de intenções que será utilizada como critério de seleção e deve ter no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, destacando as intenções do candidato em participar do curso. As cartas serão analisadas a partir dos seguintes critérios: a) exposição objetiva das ideias; b) capacidade de argumentação do candidato; c) identificação do candidato com a proposta a ser desenvolvida; d) descrição de como a proposta contribuirá com a formação docente do candidato. Salientamos que no corpo do texto da Carta de Intenções não deve conter nenhum elemento que identifique os candidatos. 
4. DOS CERTIFICADOS: Farão jus a certificados todos os participantes que, devidamente aprovados neste processo seletivo, frequentarem regularmente pelo menos 75% da carga horária das atividades do curso, sem nenhuma ausência nas datas destacadas acima e, consequentemente, apresentem a proposta de atividade conclusiva do curso, conforme orientações destacadas no planejamento pedagógico do curso de extensão.
  
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 2 de março de 2015.


ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

