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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO Nº 6/2022
 

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás – Seduc - e o Centro Universitário Alfredo Nasser/PoliSíntese, no uso de suas atribuições torna público o
presente edital de abertura de inscrição para seleção de docentes interessados/as em participar do processo seletivo para o curso “Aulas on-line e suas
tecnologias”.

O curso tem a finalidade de promover a formação continuada para os/as docentes da rede pública estadual de Educação de Goiás.

Para inscrição, os/as docentes devem considerar as orientações estabelecidas a seguir:

 

I – PÚBLICO-ALVO

Docentes da rede pública estadual de educação de Goiás (efetivos e contratos).

 

II - INFORMAÇÕES GERAIS

1. Finalidade do Edital

O presente edital tem por finalidade normatizar inscrição de docentes da Rede Estadual de Educação de Goiás no curso apresentado neste edital.

2. Requisitos para participação de docentes:

a. se inscrever no link disponibilizado no item III, tópico 2, e ser selecionado, conforme item V desse edital, para participar do curso.

b. ser docente da rede estadual de educação de Goiás em qualquer área de conhecimento (efetivos e contratos).

3. Número de Vagas

Serão disponibilizadas 300 (trezentas) vagas.

4. Período da inscrição

As inscrições podem ser realizadas no período de 04 a 13 de março de 2022.

5. Conteúdos e cronograma do curso

As informações gerais e específicas do curso se encontram na Ementa (ANEXO II).

 

III – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. A Secretaria de Estado da Educação realizará todo o processo de inscrição por meio do Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da
Educação (Cepfor).

2. Para se inscrever, o acesso será exclusivamente por meio do link: link.educacao.go.gov.br/aulasonline_tecnologia

 

IV – CRONOGRAMA

Período de inscrição 04/03/2022 a 13/03/2022
A divulgação do resultado preliminar será feita pelo Sistema Integrado de Informações/SEI

para as Coordenações Regionais de Educação e pelo Instagram do Cepfor: @cepforgoias1 17/03/2022

Os recursos poderão ser encaminhados para o e-mail: geppe@seduc.go.gov.br 18, 19, 20/03/2022
A divulgação do resultado defini�vo será feita pelo Sistema Integrado de Informações/SEI para

as Coordenações Regionais de Educação e pelo Instagram do Cepfor: @cepforgoias1 22/03/2022

Data prevista para início do curso 23/03/2022
Data prevista para finalização do curso 23/04/2022

 

V – CRITÉRIO DE DESEMPATE

https://link.educacao.go.gov.br/aulasonline_tecnologia
mailto:geppe@seduc.go.gov.br


Durante a seleção, a comissão organizadora realizará a avaliação de titulação, análise de tempo de docência e experiência em curso EaD, preferencialmente
nesta ordem.

Obs.: Durante a seleção dos(as) cursistas, a comissão organizadora do curso poderá solicitar a comprovação de tempo de docência e experiência em Cursos
EaD para fundamentar possíveis desempates, sobretudo aos docentes que se inscreveram nas edições anteriores e que não concluíram o curso.

 

VI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Caso o/a docente tenha justificativa para contestar o resultado do processo, poderá apresentar recurso dirigido à comissão organizadora, Cepfor/Geppe,
pelo e-mail da geppe@seduc.go.gov.br da Gerência de Estudos e Pesquisa para o Desenvolvimento dos Profissionais da Educação.

O recurso deve conter: assunto; nome completo e exposição clara da justificativa de contestação.

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Qualquer esclarecimento a respeito deste Edital poderá ser realizado pelo e-mail: geppe@seduc.go.gov.br.

 

VIII - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora CEPFOR/GEPPE.

 

Goiânia, 4 de março de 2022.

 

 

 

ANEXO II - EMENTA
 

CURSO DE FORMAÇÃO PARA DOCENTES
 
 

Realização

Centro Universitário Alfredo Nasser/PoliSínteses;

Secretaria de Estado de Educação (Seduc-GO).

 

Coordenação

Professora Dr.ª Márcia Cristina Hizim (Unifan);

Professor Dr. Wagner Alceu Dias (Seduc-GO).

 

Equipe responsável pela produção de conteúdo do curso

Professor Ms. Carlos Andrade Faria Filho - Coordenador EaD;

Professor Ms. Kesley Mariano da Silva;

Professora Esp. Marijara Lima.

 

Elaboração e Execução: PoliSínteses: Grupo transdisciplinar de estudos e pesquisa em educação e cidades do Centro Universitário Alfredo Nasser e
Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação.

Obs.: Destaca-se que cada profissional da educação poderá se inscrever apenas em um curso, senso assim, não é permitido a realização de dois cursos
simultaneamente.

ESTRUTURA CURRICULAR/CRONOGRAMA

CURSOS CARGA HORÁRIA PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Aulas on-line e suas tecnologias

 
30h

23/03/2022

a

23/04/2022
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I – APRESENTAÇÃO

 

O curso foi planejado e organizado com o intuito de contribuir no enfrentamento dos desafios e dificuldades que milhares de professores, em especial da
rede pública de ensino do Estado de Goiás, estão enfrentando em suas práticas pedagógicas frente às exigências de adaptação diária à nova realidade de
ensino a distância que foi imposta abruptamente em decorrência da situação de Pandemia denominada Covid-19, decretada em 11 de março pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esses desafios e dificuldades dos professores estão expostos nos dados da pesquisa realizada pelo grupo Nova Escola[1] que demonstram que 30% dos
educadores, ao avaliarem a sua experiência em trabalhar à distância, classificam-na como ruim ou péssima. Contudo, uma parte considerável dos
educadores apontou que o ensino à distância pode ser uma oportunidade de aprender e testar novos conhecimentos, aprimorar as práticas pedagógicas que
envolvem recursos tecnológicos e de possibilidade de se reinventar profissionalmente. 

Fica evidente que o acesso à formação continuada para a capacitação dos professores em tecnologia na educação é fundamental no processo de ensino-
aprendizagem e se configura em uma das principais estratégias para suprir os problemas e dificuldades apontadas pelos professores frente às novas
linguagens e tecnologias exigidas pelo contexto atual. E é exatamente esse o objetivo principal do curso proposto: capacitar os professores da rede estadual
de ensino de Goiás. Assim, para que o objetivo seja alcançado, o curso foi estruturado na modalidade EaD.

 

ESTRUTURA DO CURSO

AULAS ON-LINE E SUAS TECNOLOGIAS

 

CONTEÚDO

1. Planejamento de aula e uso e apropriação do Zoom.
2. Planejamento de aula e uso e apropriação do Google Meets.
3. Planejamento de aula e uso e apropriação do Microsoft Teams.

Praticando

1. Planejamento de uma aula modelo, envolvendo o Zoom no planejamento de aulas.
2. Elaboração de uma aula modelo, envolvendo o Google Meets no planejamento de aulas.
3. Apresentação de uma aula modelo, envolvendo o Microsoft Teams no planejamento de aulas.

 

Habilidade a ser alcançada

Utilizar ferramentas tecnológicas de comunicação para o desenvolvimento de videoconferência, de forma a manter uma relação dialógica com os
estudantes.

 

II – CERTIFICADO, AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA.

Para a certificação do curso, será considerado o mínimo de 70% de aproveitamento do curso e 75% de frequência nas atividades on-line.

 

[1] A pesquisa, “A situação dos professores no Brasil durante a pandemia”, foi realizada entre os dias 16 e 28 de maio de 2020, ouviu 8,1 mil professores e
se propôs a capturar o cenário vivenciado pelos docentes usuários do site de NOVA ESCOLA. 

 

Conforme apresentado, serão destinadas 30 horas a serem cumpridas no formato EaD, sendo que os professores cursistas serão acompanhados em tempo
real, via plataforma Moodle, de forma a contemplar professores das 40 (quarenta) Coordenações Regionais de Educação/CREs.
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