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ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU: Coordenação pedagógica e formação continuada de 

professores 

 

Calendário dos Encontros 2021/2022 (atualizado em 15/05/2021) 

 

Módulo 1 - Identidade profissional do coordenador pedagógico e as dimensões de sua atuação 

– Carga horaria de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira (FINALIZADO): 

- 5 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, nas datas 20/03/2021, 27/03/2021, 

03/04/2021, 10/04/2021 e 17/04/2021 (das 10h às 13h). 

- 25h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital). 

 

Módulo 2 - Ética e democracia: diversidades e novas relações no cotidiano escolar – Carga 

horaria total de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira (CURSANDO): 

- 5 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, nas datas 24/04/2021, 08/05/2021, 

15/05/2021, 22/05/2021 e 29/05/2021 (das 10h às 13h). 

- 25h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital). 

 

Módulo 3 - Projetos formativos na escola e a construção da profissionalidade. – Carga Horaria 

total de 40h essas, horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 5 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, nas datas 05/06/2021, 12/06/2021, 

19/06/2021, 26/06/2021 e 03/07/2021 (das 10h às 13h). 

- 25h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital). 

 

Módulo (9) - Seminários de práticas formativas baseadas na escola – Carga horaria total de 

40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 2 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, na data 07/08/2021 e 14/08/2021 (das 10h 

às 13h). 

- 3 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 04/06/2022, 11/06/2022 e 

18/06/2022 (das 8h às 17h – com uma hora de almoço). 

- 10h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital). 
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Módulo 4- Liderança e gestão do trabalho pedagógico no cotidiano escola – Carga Horaria total 

de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 2 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, nas datas 28/08/2021 e 11/09/2021 (das 

10h às 13h). 

- 3 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 21/08/2021, 04/09/2021 e 

18/09/2021 (das 8h às 17h – com uma hora de almoço). 

- 10h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital). 

 

Módulo 5 - Mídias sociais, tecnologias, comunicação e comunidades de aprendizagem– Carga 

horaria de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 1 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, na data 02/10/2021 (das 10h às 13h). 

- 2 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 25/09/2021 e 09/10/2021 

(das 8h às 17h – com uma hora de almoço). 

- 21h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital). 

 

Módulo 6 - Práticas investigativas no cotidiano escolar. – Carga horaria de 40h, essas horas 

serão divididas da seguinte maneira: 

- 1 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, na data 30/10/2021 (das 10h às 13h). 

- 4 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 23/10/2021, 13/11/2021, 

27/11/2021 e 04/12/2021 (das 8h às 17h – com uma hora de almoço). 

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital). 

 

Módulo 7 – Avaliação educacional, equidade e qualidade social da educação. – Carga horaria 

de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 2 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, na data 12/02/2022 e 19/03/2022 (das 10h 

às 13h). 

- 3 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 05/02/2022, 19/02/2022 e 

26/03/2022 (das 8h às 17h – com uma hora de almoço). 

- 10h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital 
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Módulo 8 – Currículo por área de conhecimento: interdisciplinaridade na prática educativa. – 

Carga horaria de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 1 Encontros síncronos de 3h, via plataforma digital, na data 16/04/2022 (das 10h às 13h). 

- 4 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 02/04/2022, 30/04/2022, 

14/05/2022 e 28/05/2022 (das 8h às 17h – com uma hora de almoço). 

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital. 

 

 

A Coordenação 

 

 

 

 


