
N o dia 5 de fevereiro, 
os sete cursos 

do programa Redefor 
Educação Especial e 
Inclusiva deram início à 
disciplina introdutória 
intitulada Introdução 
à EaD, de autoria do 
professor Klaus Schlünzen 
Junior. Ela visa ambientar 
e proporcionar condições 
para que os cursistas 
tenham facilidade na 
utilização das ferramentas 
disponíveis no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 
(AVA) da Unesp.

Entre os conceitos que 
serão abordados estão a 
necessidade de o cursista 
aprender e vivenciar normas 
e regras que existem para o 
uso da Internet, reconhecer 
habilidades que já possui e 
iniciar o desenvolvimento 
de outras como estabelecer 
prioridades e uma parceria 
com o tutor, desenvolver 
autonomia para o estudo e 
conhecer o potencial das 
tecnologias digitais. Além 
disso, o aluno de um curso 
a distância deve aprender 
a administrar o tempo, 
que funciona de forma 
diferenciada dos modelos 
presenciais.

Redefor Educação Especial e 
Inclusiva inicia atividades
Sete curSoS deram início à diSciplina introdutória

“Dessa forma, o cursista 
chega aos conteúdos 
específicos da Educação 
Especial e Inclusiva em 
condições para utilizar 
o ambiente sem aquela 
estranheza inicial, o que 
acarreta diretamente um 
melhor aproveitamento de 
tudo que iremos oferecer 
na formação”, explica o 
professor Klaus.

Para isso, foram 
elaboradas atividades 
que são mediadas pelo 
tutor on-line, destinadas 
ao uso das ferramentas: 
Perfil, Chat, Wiki, Base 
de Dados, Questionário, 
Tarefa, Glossário e Fórum. 

Nessa última, os cursistas 
vão dialogar de forma 
colaborativa sobre as 
habilidades necessárias 
para a EaD. Como apoio 
a essa problemática, foi 
organizado um vídeo com 
depoimentos de egressos de 
outras edições do Redefor, 
no qual falam sobre os 
desafios vivenciados 
ao longo do curso e as 
estratégias utilizadas para 
terem sucesso no curso e 
na formação.

De acordo com o 
professor Klaus, o cursista 
deve entender que 
essas habilidades serão 
desenvolvidas ao longo do 

contato e envolvimento 
com as disciplinas. O tutor 
será o mediador desse 
desenvolvimento, ao 
observar e orientar os pós-
-graduandos na construção 
de conhecimentos por meio 
da tecnologia digital.

É importante ressaltar 
que a disciplina inicial 
não tem como foco o 
estudo de legislações e 
conceitos sobre o que é a 
EaD e que, portanto, não 
é teórica. “Ela será um 
instrumento para que os 
cursistas realmente saibam 
utilizar com máxima 
eficiência as ferramentas 
disponibilizadas.“

ObjEtIvO 

O objetivo dos 

sete novos cursos 

de especialização 

semipresencial, nas 

áreas de Educação 

Especial na Perspectiva 

da Educação 

Inclusiva e Educação 

Especial para as 

áreas de Deficiência 

Auditiva, Física, 

Intelectual, Visual, 

Transtorno Global de 

Desenvolvimento e 

Altas Habilidades/

Superdotação, é 

aperfeiçoar a formação 

de professores de 

classe comum e do 

SAPE (Serviço de 

Apoio Pedagógico 

Especializado), bem 

como dos gestores 

da rede pública 

estadual de ensino 

para a escolarização 

do aluno público-alvo 

da educação especial 

com qualidade e 

difundir o conceito de 

educação especial 

na perspectiva da 

educação inclusiva, o 

qual garante o direito de 

educação para todos.
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Profissionais envolvidos no programa Redefor Educação Especial e Inclusiva
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Iniciação à docência da Unesp é a 
maior das públicas paulistas

Unesp oferece Licenciatura em 
Pedagogia para educadores

projeto atua em eScolaS públicaS e muda realidade educacional parceria é com prefeitura de São paulo e com a univerSidade aberta do braSil

O  projeto 
institucional da 

Unesp para o edital 
2014 do Programa 
Institucional de 
Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid) da 
Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível 
Superior) foi aprovado 
em sua totalidade. Ele 
será executado nos 
anos 2014 a 2017, e 
conta com 931 bolsas 
para estudantes dos 47 
cursos de Licenciatura 
da Universidade, 162 
bolsas para professores 
das Escolas da Rede 
Pública de Ensino, 
que supervisionam 
os alunos, e 86 bolsas 
para professores 
universitários.

O programa é 
voltado para que 
os estudantes dos 
cursos de Licenciatura 
possam completar sua 

formação profissional, 
participando do 
cotidiano das Escolas de 
Educação Básica. Eles 
desenvolvem projetos 
pedagógicos com o 
objetivo de contribuir 
com os professores para 
identificar problemas 
de aprendizado e buscar 
soluções. Esses alunos 
recebem a supervisão 
de um professor da 
escola ligado a seu 
curso de formação, 
além de orientação 
e acompanhamento 
dos docentes da 
universidade.

Com o projeto para 
os próximos quatro 
anos, a Unesp possui 
o maior projeto Pibid 
entre as universidades 
públicas estaduais 
paulistas, segundo o 
pró-reitor de Graduação 
Laurence Duarte 
Colvara. “O programa é 
um dos maiores dentro 
da própria instituição, 

quanto a captação de 
recursos e envolvimento 
de professores e 
estudantes”, destacou o 
pró-reitor. “E é também 
um dos maiores no que 
se refere a impacto 
social, melhorando a 
qualidade de ensino nas 
escolas e, sobretudo, 
formando melhor os 
futuros professores.”

Para realizar os 
57 subprojetos que 
compõem o projeto 
institucional Pibid 
Unesp 2014, a Prograd 
conta com uma 
estrutura formada 
por um coordenador 
institucional, cargo 
da professora Sueli 
Guadelupe de Lima 
Mendonça, da Faculdade 
de Filosofia e Ciências 
(FFC), Câmpus de 
Marília, quatro 
coordenadores de 
gestão de processos 
educacionais 

– Julio Cesar Torres, do 
Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas, 
Câmpus de São José do 
Rio Preto; Maria José 
da Silva Fernandes, da 
Faculdade de Ciências, 
Câmpus de Bauru; 
Silvania Lanfredi 
Nobre, da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, 
Câmpus de Presidente 
Prudente; e Vandeí Pinto 
da Silva, da FFC.

O projeto conta com 
78 coordenadores de 
áreas, que são docentes 
da universidade 
responsáveis pelos 
subprojetos, 931 
estudantes bolsistas dos 
cursos de Licenciatura, 
e 162 professores 
supervisores das escolas 

parceiras das redes 
públicas municipais e/
ou estadual de educação 
básica. Os supervisores 
também recebem uma 
bolsa. Para a seleção 
de bolsistas entre os 
estudantes e professores 
da rede, a Prograd lança 
edital no dia 20 de 
fevereiro (quinta-feira), 
em evento na Reitoria, 
na capital paulista. A 
chamada para seleção de 
bolsistas será feita pela 
Unidade Universitária 
em comum acordo 
com os coordenadores 
dos subprojetos da 
respectiva unidade 
que farão o processo 
seletivo segundo regras 
estabelecidas pela 
Portaria 96/2013 e pelo 
Edital 61/2013 da Capes.

Caderno de formação de Licenciatura em Pedagogia

Gincana organizada pelo grupo do Pibid do Instituto de Química da Unesp de Araraquara
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F oi anunciada na 
última terça-feira, 

11 de fevereiro, durante a 
inauguração dos polos da 
Universidade Aberta do 
Brasil na cidade de São 
Paulo, a parceria entre 
diversas universidades e 
a Prefeitura de São Paulo 
que visa o oferecimento 
de formação, em 
nível superior, para 
educadores da Rede 
Municipal de Ensino. 
Estavam presentes 
na cerimônia, além 
do prefeito Fernando 
Haddad, o professor 
Jorge Guimarães, 
presidente da 
Coordenadoria de 
Pessoal de Ensino 
Superior (Capes), o 

Ministro de Estado da 
Educação, Henrique 
Paim, e a vice-reitora em 
exercíco da Reitoria da 
Unesp, Marilza Vieira 
Cunha Rudge.

Por meio da criação 
inicial de dezoito polos 
da UAB, distribuídos 
em unidades dos CEUs 
(Centros Educacionais 
Unificados), em todas 
as regiões da capital 
paulista, serão ofertadas 
5.967 vagas em cursos 
de Especialização, 
Aperfeiçoamento e 
Licenciaturas por 
meio da Educação a 
Distância. Dessas, 3.438 
já estão reservadas para 
professores em exercício.

Uma das iniciativas 
da parceria será 
a Licenciatura 
em Pedagogia 
semipresencial, sob 
a gestão da Unesp 
(Universidade Estadual 
Paulista), com 900 
vagas disponíveis para 
início já neste semestre, 
todas reservadas 
para educadores do 
município.

No total, trinta 
disciplinas compõem o 
curso, com conteúdos 
distribuídos em 
videoaulas; cadernos 
de formação; atividades 
on-line, presenciais 
e avaliativas; e o 
desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC). 
As disciplinas são 
realizadas uma de cada 
vez, e abordam temáticas 
como: “Educação e 
Sociedade”; “A Lei de 
Diretrizes e Bases”; “Ética 
e Cidadania”; “Psicologia 
de Desenvolvimento”; 
“Conteúdos e Didática 
de Libras”; “Educação 
Inclusiva e Especial”; 
“Avaliação Educacional 
e Escolar”; “Gestão da 
Informação”, entre 
outras.

Com aulas presenciais 
duas vezes na semana 
nos polos UAB nos CEUs, 
o curso já teve uma 
primeira experiência, 

bem-sucedida, com 992 
educadores da Educação 
Básica do Estado de São 
Paulo formados em julho 
de 2013. Essa formação 
foi concedida por meio 
de uma parceria entre a 
Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de 
São Paulo), a Unesp e 
seu Núcleo de Educação 
a Distância (NEaD), 
a Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Unesp (Fundunesp), 
a Vunesp (Fundação 
para o Vestibular da 
Universidade Estadual 
Paulista) e a Fundação 
Padre Anchieta, por meio 
da Univesp TV.

“Esta parceria entre 
Unesp e Prefeitura é 
um marco na história 
da Educação no 
Município e da própria 
Universidade. A ação 
se insere num processo 
de aprimoramento 
constante do processo de 
ensino e aprendizagem, 
tendo em vista os 
perfis dos alunos e as 
possibilidades colocadas 
pelas novas tecnologias”, 
avalia Marilza Vieira 
Cunha Rudge, vice- 
-reitora em exercício da 
reitoria da Unesp.

O processo seletivo 

está previsto para 

acontecer ainda 

neste semestre, pela 

Vunesp, com data a 

ser confirmada no site 

da Fundação: 
<www.vunesp.com.br>

Prograd realizou cerimônia para lançamento do edital 

no dia 20 de fevereiro, na Reitoria, na capital paulista.



0 Programa Graduação 
Inovadora na Unesp 

(PGI) proposto pela Pró-
-reitoria de Graduação e 
elaborado com base nas 
ações apontadas pelos 
grupos de trabalho dos 
I e II Workshops sobre 
Metodologias de Ensino 
de Graduação na Unesp 
do século XXI, realizados 
em junho e novembro de 
2013, respectivamente, 
foi aprovado pela 

D  uas Portarias de 
dezembro de 2013 

dispõem sobre a criação e 
designação dos membros 
do Comitê de Artes e 
Cultura – CAC da Unesp 
e suas atribuições. O 
CAC, órgão assessor e 
consultivo da Pró-Reitoria 
de Extensão Universitária, 
tem o objetivo de ordenar 
os assuntos relativos a 
Artes e Cultura da Unesp. 
Entre suas competências, 
está estabelecer políticas e 

CCG–Câmara Central de 
Graduação e pelo CEPE 
– Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, neste 
mês de fevereiro.

Uma vez aprovado 
por estes colegiados 
acadêmicos, o programa 
tem natureza institucional 
e visa o aprimoramento 
do ensino de graduação 
na Unesp, por meio de 
discussão, avaliação, 

implementação e 
valorização permanente 
das ações pedagógicas, em 
constante transformação, 
compatíveis com os 
avanços da ciência e da 
tecnologia.

Por meio de ações 
articuladas e múltiplas, 
propõe-se promover a 
inovação metodológica 
em cinco diferentes 
eixos: 1. Atividades de 

2014 é o Ano da Graduação 
Inovadora na Unesp

Unesp cria Comitê de Artes e Cultura 

proGrama viSa aprimoramento do enSino

órGão da pró-reitoria de 
extenSão objetiva eStimular 
deSenvolvimento da área

formação pedagógica 
contínua de docentes; 2. 
Aquisição de material 
e adequação de infra-
estrutura para possibilitar 
a implementação de 
metodologias inovadoras; 
3. Produção de material 
bibliográfico sobre 
Metodologias Inovadoras 
no Ensino de graduação; 4. 
Aplicação de Metodologia 
semi-presencial nos 
cursos de graduação; e 
5. Valorização da prática 
docente focada no Ensino.

Estão sendo 
preparadas, em cada 
um dos eixos, as ações 
a serem implementadas 
pela Prograd, sendo 
algumas com o apoio 
do Núcleo de Educação 
a Distância (NEaD) e 
do Centro de Estudos 
e Práticas Pedagógicas 
(CENEPP), para o ano de 
2014, definido pelo reitor 
como o Ano da Graduação 
Inovadora na Unesp.

diretrizes na área de Arte e 
Cultura para a Unesp.

O CAC terá reuniões 
ordinárias mensais 
presenciais ou por 
videoconferência. Ele é 
integrado pelos seguintes 
representantes docentes: 
Ana Paula Cordeiro – FFC/
Marília; Joedy Luciana 
Barros Marins Bamonte 
– Faac/Bauru; Kathya 
Maria Ayres de Godoy 
– IA/São Paulo; Lutero 

Rodrigues – IA/São Paulo; 
Maria Luiza Calim de 
Carvalho – Faac/Bauru; 
Marília Coelho – FCT/
Presidente Prudente; Luiz 
Carlos da Rocha – FCL/
Assis; Silvia Deutsch – IB/
Rio Claro; Valerie Ann 
Albright – IA/São Paulo; e 
Wagner Francisco Araújo 
Cintra – IA/São Paulo; 
e pelos representantes 
técnico-administrativos: 

Aurélio Teixeira da Silva 
– Proex/Reitoria; Cleide 
Moreira Portes – Rádio TV/
Bauru; Maria José Ribeiro 
– Proex/Reitoria; Oscar 
D’Ambrosio <odambros@
reitoria.unesp.br> – ACI/
Reitoria – (Presidente); 
Regente José Ricardo 
Godoy Ocampos – FCL/ 
Araraquara; e Wilian 
Pereira de Oliveira – TV 
Unesp/Bauru.

Atividade de curso de graduação
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