ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIRETORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO
GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO, ARTICULAÇÃO E EXTENSÃO

EDITAL
NOME DO EVENTO: Robótica Educacional como Suplementação Acadêmica:
Estratégias e Práticas – 3ª edição.
Diretoria: Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão
Gerência de Origem: Gerência de Capacitação, Articulação e Extensão
Centro

ou

Setor

de

Origem:

Núcleo

de

Atividade

de

Altas

Habilidades/Superdotação (NAAH/S)
Coordenação do Centro: Andréia Rosélia Alves Panchiniak
Elaboração do Projeto: Ana Paula de Sousa Costa Duarte e Marianne de Oliveira

OBJETIVO:
Disseminar a prática pedagógica no que tange à suplementação na área de robótica
educacional para o desenvolvimento das habilidades dos alunos;
Fomentar a identificação de alunos com indicadores de AH/SD na área da robótica
educacional;
Desmistificar os conceitos limitados que norteiam essa temática;
Apresentar recursos pedagógicos diversificados para a elaboração de projetos;
Criar estratégias pedagógicas criativas, servindo como suporte para estimular o
raciocínio lógico, a criatividade, a organização e o trabalho em equipe;
Oportunizar um novo ambiente de aprendizagem capaz de integrar conceitos de
diversas áreas do conhecimento;
Promover um ambiente que propicie a aprendizagem cooperativa.
PÚBLICO ALVO:
Destinado aos professores (professor e professor assessor) dos 27 polos de AEE
AH/SD, e ao serviço de atendimento as altas habilidades/superdotação do CAAP –
Centro de Atenção Psicofísicas Patrick de Chapecó. Segue contato das
Coordenadorias regionais de Educação nas quais esses serviços estão implantados.

Obs. Critério para participação no curso – conhecimento básico em
informática e mídias digitais. Os casos omissos serão resolvidos pela GECAE.
PERÍODO: De 21 de junho a 22 de julho de 2022.
ABERTURA: dia 21 de junho às 8 horas
ENCERRAMENTO: dia 22 de Julho às 18 horas
PRAZO DE INSCRIÇÃO: Até 16/06 às 18 horas.
Nota: Fica estabelecido que a desistência ou reprovação do servidor do evento em
que foi inscrito, por 02 (duas) vezes consecutivas, sem justificativa, implicará no veto
de seu nome em novos eventos por um prazo de 6 (seis) meses (Resolução Nº
001/2013/FCEE).
Nota: Fica estabelecido que a desistência do servidor do evento em que foi inscrito,
por 02 (duas) vezes consecutivas, sem justificativa, implicará no veto de seu nome
em novos eventos por um prazo de 6 (seis) meses (Resolução Nº 001/2013/FCEE)
PRAZO TÉRMINO DA PESQUISA: Até 17/06 às 18 horas.
Nº DE VAGAS: 80 vagas
Obs: quem não for do público alvo terá sua inscrição indeferida.
CARGA HORÁRIA: 20 horas
LOCAL: Capacitação à distância – Plataforma Moodle. http://ead2.sc.gov.br/

8. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
●

Conceituando a Robótica Educacional e a Suplementação para estudantes de

AH/SD.
●

Recursos e Estratégias para nortear a prática pedagógica para alunos com

indicadores na área da Robótica Educacional.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
Data

Horário

Tema

Docente/CH

Fórum de apresentação
Apresentaçã

22/06 às 8h

Edital do curso

Ana Paula de Sousa

o

à 22/07 às

Midiateca

Costa Duarte ;

22/06 à 22/07

18h

●

Tutorial - envio de atividade

Marianne de Oliveira

utilizando o Drive caso exceda 2MB

Módulo 01
21/06 à 04/07

21/06 às 8h

Conceituando a Robótica

Marianne de Oliveira

à 04/07 às

Educacional e a Suplementação

10 h

18h

para estudantes de AH/SD.
Ana Paula de S. C

Módulo 02
06/07 à 19/07

Avaliação
19/07 à 22/07

06/07 às 8h
à 19/07 às
18h

Recursos e Estratégias para

Duarte

nortear a prática pedagógica para

10 h

alunos com indicadores na área da
Robótica Educacional.

19/07 às 18h
à 22/06 às

Avaliação do curso

18h

Lisiane Correa

TUTORAS: Aline Mendes; Vânia Pires Franz de Matos
Processo FCEE:
CERTIFICAÇÃO/FREQUÊNCIA: Terá direito ao Certificado o aluno com 100% de
frequência e participação em todas as atividades propostas no Ambiente Virtual de
Ensino e Aprendizagem – AVEA. Para os aprovados os certificados serão
disponibilizados na Plataforma Moodle, após 30 (trinta dias úteis) do encerramento
do curso.
OBs: O certificado ficará aberto na plataforma, sendo que, obrigatoriamente o
cursista deverá fazer o download e validar seu certificado com a chave de
verificação.

RECURSOS FINANCEIROS: Sem custos
RECURSOS MATERIAIS: O material de apoio será disponibilizado na plataforma
São José, 03/05/2022
EDILSON DOS SANTOS GODINHO
Presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial

