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PROJETO DE CURSO ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU 

Ensino de Ciências Humanas 

Calendário: 

 

Módulo 1 - Currículo para Ciências Humanas– Carga horaria de 44h, essas horas 

serão divididas da seguinte maneira: 

- 3 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, nas 30/01/2021, 06/02/2021 e 

13/02/2021 (das 9h às 12h). 

- 35h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 

 

Módulo 2 - Interdisciplinaridade– Carga horaria total de 24h, essas horas serão 

divididas da seguinte maneira: 

- 2 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, nas datas , 20/02/2021 e 

27/02/2021 (das 9h às 12h). 

- 18h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 

 

Módulo 3 -  Ensino por investigação e por projetos– Carga Horaria total de 44h 

essas, horas serão divididas da seguinte maneira: 

-  3 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, nas datas , 06/03/2021, 

13/03/2021 e 20/03/2021 (das 9h às 12h). 

- 35h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 

 

Módulo 4 - Epistemologia das Ciências Humanas– Carga horaria total de 44h, 

essas horas serão divididas da seguinte maneira: 
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- 3 Encontros síncronos de 6h, via plataforma digital, nas datas 27/03/2021, 

10/04/2021, 17/04/2021 (das 9h às 12h) e das (14h às 17h). 

- 32h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 

 

Módulo 5 –Ensino por investigação – Carga horaria de 24h, essas horas serão 

divididas da seguinte maneira: 

- 2 Encontro presenciais de 8h, na unidade da faculdade, na data de 24/04/2021 e 

15/05/2021 (das 08h às 17h com uma hora de almoço das 12h ás 13h). 

- 1 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nas datas, 08/05/2021 (das 9h 

às 11h). 

- 6h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 

 

Módulo 6 - Fundamentos da Filosofia na Educação– Carga horaria de 24h, essas 

horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 2 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 22/05/2021 e 

12/06/2021 (das 08h às 17h com uma hora de almoço das 12h ás 13h). 

- 1 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nas datas, 29/05/2021, (das 9h 

às 11h). 

- 6h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital. 

 

Módulo 7 – Base Nacional Comum Curricular e a articulação disciplinar – Carga 

horaria de 24h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 2 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 19/06/2021 e 

07/08/2021 (das 08h às 17h com uma hora de almoço das 12h ás 13h). 
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- 1 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nas datas, 26/06/2021, (das 9h 

às 11h). 

- 6h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital. 

 

Módulo 8 – Cultura e protagonismo juvenil na Educação– Carga horaria de 44h, 

essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 3 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 14/08/2021, 

28/08/2021 e 18/09/2021 (das 08h às 17h com uma hora de almoço das 12h ás 13h). 

- 2 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nas datas,21/08/2021, 

11/09/2021 (das 9h às 11h). 

- 16h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital. 

 

Módulo 9 – Sociedade, tecnologia e educação – Carga horaria de 44h, essas 

horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 3 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 25/09/2021, 

16/10/2021 e 06/10/2021 (das 08h às 17h com uma hora de almoço das 12h ás 13h). 

- 2 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nas datas,02/10/2021 e 

23/10/2021 (das 9h às 11h). 

- 16h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital.  

 

Módulo 10 – Itinerários formativos – Carga horaria de 44h, essas horas serão 

divididas da seguinte maneira: 

- 3 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 13/11/2021, 

04/12/2021 e 18/12/2021 (das 08h às 17h com uma hora de almoço das 12h ás 13h). 
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- 2 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nas datas,27/11/2021 e 

11/12/2021 (das 9h às 11h). 

- 16h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital. 

 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
mailto:faculdadesesisp@sesisp.org.br

