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INFORMAÇÃO  

 

Abertura do processo seletivo para ingresso nos Cursos de Atualização 

Profissional “Repensando o currículo”. 

 

A Faculdade de Educação e o Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas 
Pedagógicas (NAP) da Universidade de São Paulo têm a satisfação de anunciar a 
abertura de processo seletivo para a oferta de 400 vagas para 100 escolas públicas de 
educação básica (Ensino fundamental anos finais, e ensino médio), em quatro Cursos 
de Atualização Universitária, em modalidade a distância, cujos títulos são:  

1) Repensando o currículo: As linguagens nas práticas educativas  
2) Repensando o currículo: Ciências 
3) Repensando o currículo: Humanidades 
4) Repensando o currículo: Projetos de Vida e Cidadania 
 
Artigo 1º - Cada Curso terá 100 (cem) vagas, duração de 2 meses entre os dias 
1/3/2021 e 30/04/2021, e carga horária de 120 horas, oferecidos na modalidade `a 
distância. 

Parágrafo único – Os horários de encontros semanais síncronos entre tutores e 
cursistas está descrito no anexo I, devendo cada cursista escolher um, de 
acordo com o seu curso específico. 

 
Artigo 2º - O processo seletivo será aberto a escolas públicas, que devem indicar 
quatro profissionais para participarem, sendo um docente para cada um dos quatro 
cursos ofertados.  

Artigo 3º - Os docentes indicados pelas escolas devem atender, cumulativamente, aos 
seguintes requisitos: 

I – ser portador de diploma de ensino superior; 

II – ser professor efetivo no exercício da profissão em disciplinas das áreas de 

linguagens, ciências e humanidades em instituição de educação básica (Ensino 

fundamental anos finais e ensino médio) para participar dos cursos 1, 2 e 3 

mencionados na apresentação deste edital; ou ser professor efetivo no exercício 

da profissão em qualquer disciplina, coordenador pedagógico, vice-diretor ou 

diretor em instituição de educação básica (Ensino fundamental anos finais e 

ensino médio) para participar do curso 4. 

III – ter acesso regular a internet de banda larga por telefonia celular e/ou 

computador de bom desempenho com recursos de áudio e vídeo: fones de 

ouvido, microfone e webcam.  

Artigo 4º - A seleção estará sob responsabilidade de docentes vinculados ao Núcleo 

de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas (NAP) da Universidade de São 

Paulo. 
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Artigo 5º - O ingresso no curso será realizado mediante processo classificatório, com o 

aproveitamento dos candidatos das escolas classificadas até o limite de vagas fixadas 

para cada curso, obedecidas as normas do presente edital. 

 

Artigo 6º - As inscrições das escolas serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela 

internet, mediante o preenchimento de ficha de inscrição. 

§ 1º - As inscrições serão feitas através do site www.repensandocurriculo.org, no 

período de 15 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021. 

§ 2º - Os Diretores das escolas serão inteiramente responsáveis pelos dados 

que fornecerem na inscrição. 

§ 3º - Na inscrição, as escolas declararão que os docentes candidatos estarão 

cientes de que, para seguir o curso, deverão ter acesso regular a internet de 

banda larga por telefonia celular e/ou computador de bom desempenho com 

recursos de áudio e vídeo: fones de ouvido, microfone e webcam. 

§ 4º - As escolas poderão realizar mais de uma inscrição, desde que os 

docentes candidatos em cada inscrição sejam diferentes, sob pena de se 

anularem todas as que fizer. 

 

Artigo 7º - A seleção será realizada por meio de um questionário disponível no site 

www.repensandocurriculo.org, onde deverão se manifestar sobre os objetivos para a 

participação nos cursos e as expectativas institucionais de apoio aos projetos de 

repensar o currículo. 

§ 1º - A nota da escola será o resultado da avaliação da articulação entre três 

aspectos presentes nas respostas textuais do questionário em relação ao 

comprometimento da instituição em repensar o currículo sobre: os conteúdos 

escolares, a forma/metodologia da aulas, e as relações entre professores, 

estudantes e comunidade. 

§ 2º - A falta de respostas a alguma pergunta do questionário proposto implicará 

nota final zero na avaliação. 

 

Artigo 8º - As escolas classificadas segundo o disposto no artigo 7º serão convocados 

para matrícula por meio de 1 (uma) chamada, a ser divulgada em 17 de fevereiro de 

2021, no mesmo site da internet onde ocorreu a inscrição. 

Parágrafo único – Na ocasião da divulgação da lista de escolas classificadas 

será divulgada uma lista de espera, que poderá ser acionada em ordem 

crescente, no caso de haver vagas disponíveis, até o dia de início dos cursos em 

1/3/2021. 
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Artigo 9º - A matrícula dos docentes candidatos das escolas convocadas em seus 

respectivos cursos ocorrerá entre os dias 18 e 23 de fevereiro de 2021, em local virtual 

que será informado no site www.repensandocurriculo.org, e dependerá da submissão 

dos seguintes documentos em formato digital:  

I – Foto 3x4 recente; 

II – Diploma de Curso Superior; 

III - Demonstrativo de vencimentos ou atestado comprovando estar em exercício 

da função ou cargo efetivo docente/administrativo em escola pública de ensino 

fundamental nos anos finais ou ensino médio; 

IV - Cédula de Identidade; 

V - Certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para candidatos 

do sexo masculino; 

VI - Comprovante de endereço; 

VII – Preenchimento completo do questionário disponível no site 

www.repensandocurriculo.org sobre experiências profissionais e informações 

socio-econômicas.  

 

 

Artigo 10º - O candidato que, dentro do prazo estipulado para matrícula, não 

apresentar os documentos referidos no artigo 9º, não poderá efetuar sua matrícula, e 

como consequência a escola classificada perderá todas as vagas atribuídas. 

Parágrafo único - Não se aceitará matrícula condicional. 

 

Artigo 11º - É de inteira responsabilidade das escolas e dos candidatos acompanhar 

os comunicados e demais publicações referentes a este processo seletivo, através do 

site www.repensandocurriculo.org. 

 

Artigo 11º - Informações complementares que visam obter mais esclarecimentos sobre 

o presente Edital serão prestadas exclusivamente por e-mail (npnap@usp.br).  

Artigo 12º - Os casos omissos neste edital serão decididos pelo Conselho Deliberativo 

do Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas (NAP) da Universidade 

de São Paulo. 

 

 

x-x-x-x-x 

 

 

 

 

http://www.repensandocurriculo.org/
http://www.fuvest.br/
http://www.repensandocurriculo.org/
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ANEXO I – Horários dos encontros semanais síncronos entre tutores e grupos 

 

 

TURMA 1 – Repensando o currículo: as linguagens nas práticas educativas 

Grupos Horários de aulas presenciais e virtuais obrigatórias Vagas 

Grupo 1 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 2 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 3 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 4 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 5 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 6 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 7 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 8 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 9 Terça-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 10 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 11 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 12 Terça-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 13 Quarta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 14 Quarta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 15 Quarta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 16 Quarta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 17 Quarta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 18 Quarta-feira das 21h às 22:45h 5 

Total  100 
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TURMA 2 – Repensando o currículo: Ciências 

Grupos Horários de aulas presenciais e virtuais obrigatórias Vagas 

Grupo 1 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 2 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 3 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 4 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 5 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 6 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 7 Quarta-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 8 Quarta-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 9 Quarta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 10 Quarta-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 11 Quarta-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 12 Quarta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 13 Quinta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 14 Quinta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 15 Quinta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 16 Quinta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 17 Quinta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 18 Quinta-feira das 21h às 22:45h 5 

Total  100 
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TURMA 3 – Repensando o currículo: humanidades 

Grupos Horários de aulas presenciais e virtuais obrigatórias Vagas 

Grupo 1 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 2 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 3 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 4 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 5 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 6 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 7 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 8 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 9 Terça-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 10 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 11 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 12 Terça-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 13 Quinta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 14 Quinta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 15 Quinta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 16 Quinta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 17 Quinta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 18 Quinta-feira das 21h às 22:45h 5 

Total  100 
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TURMA 4 – Repensando o currículo: projetos de vida e cidadania 

Grupos Horários de aulas presenciais e virtuais obrigatórias Vagas 

Grupo 1 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 2 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 3 Segunda-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 4 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 5 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 6 Segunda-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 7 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 8 Terça-feira das 19h às 20:45h 6 

Grupo 9 Terça-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 10 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 11 Terça-feira das 21h às 22:45h 6 

Grupo 12 Terça-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 13 Quarta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 14 Quarta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 15 Quarta-feira das 19h às 20:45h 5 

Grupo 16 Quarta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 17 Quarta-feira das 21h às 22:45h 5 

Grupo 18 Quarta-feira das 21h às 22:45h 5 

Total  100 

 

 

 


