
 
 

Inscrições abertas para a 

X turma do curso Antártica ou Antártida?  

Até 02 de abril de 2023 

É um curso de extensão a distância de 60 horas/aula distribuídas entre os meses de 

ABRIL, MAIO, JUNHO de 2023. 

Haverá uma aula síncrona – de encerramento – e todas as demais são assíncronas, 

mediadas pelo Moodle. O curso é composto por roteiros de aulas, textos, videoaulas, 

jogos, sequências didáticas, imagens, desenvolvimento de projeto polar para 

aplicação em sala de aula, abordando os seguintes conteúdos: História do Continente, 

Vida Animal e Vegetal, Gelo e Clima.  

Os/As participantes do curso devem dedicar em média cinco horas semanais para 

estudar os conteúdos, realizar pesquisas e executar as atividades de aprendizagem. 

A avaliação é processual por meio da interação em grupos e fóruns de discussão, 

elaboração de sequências didáticas, projetos e atividades. 

Metodologia: o curso é baseado na pedagogia de projetos, na modalidade a distância, 

com atividades teóricas e práticas de pesquisa, construção e compartilhamento de 

conhecimentos e elaboração de um Projeto Polar a ser aplicado em sala de aula (ou 

para um público selecionado pelo cursista). 

Público-alvo: professores/as da Educação Básica do Brasil e de Portugal, estudantes 

de Licenciatura e profissionais de Educação. 

Pré-requisitos: 

● conhecimentos básicos de informática e navegação na internet; 

● possuir acesso à internet de banda larga; 

● possuir perfil em uma mídia social (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn ou 

outras mídias sociais); 



 
● destinar 5 horas semanais para dedicação ao curso; 

● atuar como professora ou professor da Educação Básica para realizar 
atividades do curso ou Estudante de Licenciatura (que esteja atuando como 
estagiário ou que possa de alguma forma aplicar o Projeto Polar) ou 
mediador em instituições não-escolares (museus, parques, ONG etc.); 

● estar devidamente cadastrado no Portal Público da UFABC 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/extensao/loginCursosEventosExtensao.jsf 

 

Número de vagas: 100; 

Carga horária: 60 horas/aula (12 semanas); 

Critérios de seleção: os/as candidatos/as devem atender a todos os pré-requisitos. A 

seleção será por ordem de inscrição. As vagas serão distribuídas na seguinte 

proporção*: 

● Professores da Educação Básica: 60% 
● Estudantes de Licenciaturas: 20%  
● Profissionais da Educação: mediador de em instituições não-escolares 

(museus, parques, escotismos etc.): 20% 
● Demais casos serão avaliados pela coordenação, caso haja vagas: entre em 

contato pelo email convergênciaxxi@gmail.com 
 

*Caso não haja inscrições suficientes em alguma das categorias, as vagas poderão 

ser remanejadas a critério da coordenação. 

Aulas 
Cronograma para 2023: 

Inaugural 10/04 A distância 
1 09/04 a 15/04 a distância 
2 16/04 a 22/04 a distância 
3 23/04 a 29/04 a distância 



 
4 30/04 a 06/05 a distância 
5 07/05 a 13/05 a distância 
6 14/05 a 20/05 a distância 

7 21/05 a 27/05 a distância 
8 28/05 a 03/06 a distância 

9 04/06 a 10/06 a distância 
10 11/06 a 17/06 a distância 
11 18/06 a 24/06 a distância 

Encerrament
o 

24/06 - 9h Síncrona (online); presença obrigatória 

12 25/06 a 30/06 a distância 
  

Aulas síncronas (presença obrigatória): 

● Aula de encerramento: 24/06/2023 às 9h. A aula será transmitida pela 

internet e a presença online é obrigatória. O endereço será fornecido após 

confirmação das matrículas. 

Inscrições e matrícula 
Inscrições até 02 de abril de 2023 

1. Cadastre-se no Portal Público da UFABC 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/extensao/loginCursosEventosExtensao.js

f. Seus dados serão utilizados para comunicações e emissão de certificado, é 

de sua responsabilidade o correto preenchimento do cadastro.  

2. Você receberá mensagem com informação se sua inscrição foi aceita. 

3. Junto ao aceite de sua inscrição, você receberá um questionário para 

levantamento de conhecimentos prévios sobre o assunto do curso. Somente 

serão matriculados os candidatos que responderem a esse questionário até o 

dia 05/04/2022, às 12h. 



 
4. Após responder ao questionário, procederemos com sua matrícula e 

enviaremos informações para acesso às aulas até 07/04/2023. 

* Devido a alta demanda pelo curso, é importante que você siga todas as 

orientações para inscrição e matrícula para garantir sua vaga. 

Lista de espera 

5. Os inscritos que não conseguirem vagas ficarão em lista de espera. 

6. A lista de espera será contemplada de acordo com os mesmos critérios de 

seleção descritos acima. 

Certificação 
Serão aprovados/as no curso com direito a certificado os/as cursistas que tiverem 

comprovada aplicação do Projeto Polar, obtiverem conceito final entre A, B, C, tiverem 

comparecido online na aula de encerramento. Todos os detalhes sobre o processo de 

aprendizagem e de avaliação serão fornecidos. 

E-mail para contato em caso de dúvidas: extensao@ufabc.edu.br 

Realização: 

                

Apoio: 

 


