EDITAL 01/2020 – DIRETORIA ACADÊMICA
Dispõe da oferta de vagas para o Curso de Formação de Docentes,
Gestores Educacionais e Coordenadores Pedagógicos em
Metodologias Imersivas a ser realizado no 1º semestre de 2021.
A Diretora Acadêmica do Centro Universitário UNDB, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
as disposições da legislação pertinente, faz saber, pelo presente Edital, que estarão abertas no período de 28 a 30 de
dezembro de 2020, as inscrições para o Curso de Formação de Docentes, Gestores Educacionais e Coordenadores
Pedagógicos em Metodologias Imersivas, com carga horária total de 40 (quarenta) horas.
1 DAS FINALIDADES
1.1. A presente Chamada Pública tem, por finalidade, a oferta de vagas para cursos de extensão nas modalidades
presencial e semipresencial.
1.2. O objeto deste edital é a seleção de 185 (cento e oitenta e cinco) candidatos ao Curso de Formação de Docentes,
Gestores Educacionais e Coordenadores Pedagógicos em Metodologias Imersivas.
1.3 O Curso tem por objetivo, formar professores, gestores e coordenadores pedagógicos, a partir de metodologias
imersivas, para a realização de atividades pedagógicas com foco na aprendizagem experiencial e prática em situações
do contexto da profissão e análise de situações concretas relacionadas ao conhecimento que precisa ser adquirido.
2 DA OFERTA DE VAGAS
2.1 Para o Curso objeto deste edital serão ofertadas 185 (cento e oitenta e cinco) vagas, a serem distribuídas em três
grupos.
2.2 O Processo Seletivo se dará por meio de classificação gerada por Ordem de Inscrição que classificará,
automaticamente, os primeiros inscritos que atenderem aos requisitos estabelecidos.
2.3 Caso as vagas reservadas não sejam preenchidas, elas poderão ser direcionadas para os candidatos da lista de
espera.
3 DA ESTRUTURA E AMBIÊNCIA DO CURSO
3.1 Os conteúdos e as metodologias a serem trabalhados no curso objeto deste edital estarão organizados em
módulos, conforme disposto no Quadro 1, abaixo:
Quadro 1 – Planejamento Pedagógico do Curso
#

1

DATA

MÓDULO

EMENTA

Sentido de
Educar

Currículo orientado por
competência: Visão geral da
educação no Séc. XXI.

Como manter
os alunos
engajados no
Ensino Remoto

Mudança da educação e do perfil
do educador. Currículo e
desenvolvimento de competências,
Transversalidade,

11/01
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ENTREGA
Prática colaborativa com
metodologia imersiva de
curta duração, para
desenvolvimento de
pensamento crítico acerca
do perfil da educação no
século XXI.
CORE LABS – Imersão
Laboratório de práticas
colaborativas com foco em

ENTREGA

Metodologia
GVGO

Board de Fase de
Imersão do
Design Thinking

Professor:
Mentor ou
Medidor?
2

12/01
Mediação
Efetiva

3

4

Metodologia
JIGSAW

Board de Fase de
Ideação do
Design Thinking

Hibridismo e o Flipped Classroom:
Ensino Híbrido com foco na sala de
aula invertida e na inversão da sala
de aula invertida.

Backward
Design

Design educacional como apoio ao
processo de ensino e
aprendizagem. Pesquisa de
conteúdo. Preparação de recursos
tecnológicos em abordagem híbrida
para metodologias ativas de
abordagem técnica e de projetos.

CORE LABS Prototipação
Exponencial: Laboratório de
práticas colaborativas com
foco na construção da
solução assertiva para o
problema.

Board de Fase de
Prototipação do
Design Thinking

Como o
professor deve
fazer
perguntas?

Identificação e desenvolvimento de
plano de atuação educacional com
ênfase no preenchimento de
lacunas de conhecimento.

Prática colaborativa com
metodologia imersiva de
curta duração, para
trabalhar a identificação de
lacunas de aprendizagem.

Metodologia
Peer Instruction

14/01
Avaliação
enquanto
processo

5

Módulo 5

Storytelling do
mapa de Imersão

Dominando as
Aulas Remotas

13/01

15/01

Perfil do aluno do 4.0. Estrutura de
salas, tempo, concentração,
disciplina. Múltiplas Inteligências.
Novo mindset do professor e do
aluno. Avanço da tecnologia,
cultura maker, habilidades de vida.
Inteligência de Vida e Carreira:
elaboração de estratégias de
planejamento,
organização
e
monitoramento da vida e carreira
discente

entender para solucionar um
problema.
Prática colaborativa com
metodologia imersiva de
curta duração, para trabalhar
as múltiplas inteligências e
mudança
de
mindset
docente.
CORE LABS – Ideação
Exponencial: Laboratório de
práticas colaborativas com
foco
brainstorming
de
soluções para o problema.
Prática colaborativa com
metodologia imersiva de
curta duração, para trabalhar
a realização de aulas remotas
mediante recursos híbridos.

Instrumentos
Avaliativos

Apresentação
das Soluções

Taxonomia de Bloom. Avaliação
Formativa. Avaliação Processual.
Instrumentos avaliativos.
Taxonomia de Bloom. Operações
superiores do pensamento:
analisar, comparar, classificar,
avaliar, descrever, sintetizar,
definir, exemplificar, explicar e
interpretar.
Planejamento, aplicação, registro
de desempenho e avaliação.
Avaliação por Rubricas:
Desenvolvimento e aplicação de
escalas avaliativas. Ensinando a
pensar em aula. Estrutura da aula.
Construção de conceitos.
Pensamento hipotético dedutivo.

Pitch Deck

CORE
LABS
Validação
Exponencial: Laboratório de
práticas colaborativas com
foco
na
aplicação
e
refinamento das soluções
desenvolvidas
para
o
problema.

Prática colaborativa com
metodologia imersiva de
curta duração, para
trabalhar a identificação de
lacunas de aprendizagem.
CORE LABS Laboratório de
práticas colaborativas com
foco no compartilhamento e
replanejamento da atuação
didática.

Metodologia
Rotação por
Estações e
JIGSAW

Board de Fase de
Validação do
Design Thinking
Relatório de
Continuidade

Metodologia
World Café

Apresentação
dos resultados
por meio da
Metodologia de
Design Thinking

3.2 A coordenação do curso avaliará os casos de ausência após apresentação de justificativa acompanhada de
documento comprobatório.
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3.3 Será certificado o/a cursista que participar das atividades propostas, incluindo momentos síncronos e assíncronos.
4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 28 à 30/12/2020, por meio do preenchimento, pelo(a)
candidato(a), do formulário disponível no Espaço TEIA UNDB no Golden Shopping.
4.2 A inscrição para o curso objeto deste edital é de R$ 200,00 (duzentos reais), cujo comprovante ou voucher deverá
ser anexado ou informado no formulário no ato da inscrição.
4.3 O candidato que não realizar a inscrição com todos os campos devidamente preenchidos ou deixar de apresentar
alguma informação requerida no formulário de inscrição não terá sua matrícula efetivada.
4.4 Ao submeter o formulário online de inscrição, o candidato declara estar ciente e de acordo com todos os itens
dispostos neste edital.
4.5 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade dos candidatos.
4.6 Serão anuladas, a qualquer momento, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste Edital.
4.7 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone 40067000.
5 DO PROCESSO SELETIVO
5.1. A seleção será definida pela ordem de inscrição deferida no curso de interesse até o preenchimento das vagas.
6 DO RESULTADO
6.1 O resultado do Processo Seletivo de candidatos ao Curso de Formação de Docentes, Gestores Educacionais e
Coordenadores Pedagógicos em Metodologias Imersivas será divulgado pelo Centro Universitário UNDB, no dia 06 de
janeiro de 2021, no endereço eletrônico https://www.undb.edu.br/pos.
7 DA CERTIFICAÇÃO
7.1 Somente terá direito ao certificado com carga horária de 40 (quarenta) horas o aluno que obtiver o mínimo de
75% de frequência global no curso e aproveitamento suficiente, conforme critérios de avaliação definidos no Projeto
Pedagógico do Curso.
8 DO CALENDÁRIO
8.1 As atividades relacionadas a este edital deverão ser realizadas nos prazos estabelecidos no Quadro 2:
Quadro 2 - Cronograma
ATIVIDADE
Publicação do edital
Período de inscrições
Divulgação do resultado no site da UNDB
Início do curso

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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DATAS
28/12/2020
28/12/2020 a 30/12/2020
06/01/2021
11/01/2021

9.1 Em situações excepcionais, devidamente justificadas e aprovadas pela Direção Acadêmica do Centro Universitário
UNDB, será comunicado publicamente.
9.2 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Direção Acadêmica do Centro Universitário UNDB.
9.3 Este Edital entrará em vigor na data da sua publicação.

São Luís (MA), 28 de dezembro de 2020.
Graciana Maria Rodrigues Cordeiro
Diretora Acadêmica|UNDB
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