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INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA O CURSO DE EXTENSÃO 

APRENDIZAGEM POR PARES
À DISTÂNCIA

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A  Pró-r eitoria  de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários  (Proex)  da Universidade 
Estadual do Tocantins ( Unitins ) torna público o processo de inscrição e seleção simplificada 
para o  Curso de Extensão   “ Aprendizagem por Pares ” ,   vinculado ao curso de  Pedagogia  –  
Câmpus   Araguatins ,  tendo como público- alvo   d ocentes  e técnicos das redes de ensino  
Estadual do Tocanti ns e Municipal de  Araguatins -TO , assim como  profissionais  interessados  
da comunidade.

A s atividades do referido  curso se rão coordenadas pelo  p rofessor   Antonio   Clerton
Santana de Araujo.

2. DOS OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:
Cap acitar docentes , técnicos e profissionais interessados  quanto ao emprego de técnicas de 
aprendizagem por pares utilizando ferramentas  opensource .  A  capacitação será  realizada  em 
ambiente MOODLE, com encontros virtuais no Google  M eet  pela execução de um plano de 
Aprendizagem   por Pares. O curso será ministrado  entre  3  de maio de 2021 e 31 de maio de 
maio de 2021.

2.2 Objetivos Específicos: 

a) Apresentar a metodologia de aprendizagem por pares com a mediação tecnológica;

b)  Conhecer na prática as metodologias de ensinar empregando o conceito de Aprendizagem 

por Pares;

c)  Analisar as modalidades de Aprendizagem por Pares e saber como adequar isso a um 

cenário profissional;

d) Estabelecer cronologia do surgimento e evolução dessa metodologia;

e)  Conhecer e avaliar mídias e os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem utilizados 

nessa metodologia de ensino estado da arte;

f) Desenvolver competências e habilidades práticas utilizando ferramentas digitais livres;

g) Otimizar tempo ao utilizar recursos tecnológicos de ponta.
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3. DO PÚBLICO-ALVO

Docentes e técnicos das redes de ensino Estadual do Tocanti ns e Municipal de Araguatins, 
assim como profissionais interessados da comunidade.

4. DA AVALIAÇÃO

A participação no curso será avaliada mediante a tividades de aprendizagem individual  
enviadas pelo  Google  Keep   e  um artefato  F inal individual:  “ Projeto de uma aula com base na  
Peer   Instruction ” .  As atividades mais o  Trabalho F inal obedecerão   aos prazos estabelecidos 
no cronograma do curso. O controle da  frequência  será feit o   diariamente, pelo registro de  
login do aluno na plataforma MOODLE ou pela lista postada no grupo de WhatsApp. 

5. DAS VAGAS

O curso   de extensão “ Aprendizagem por Pares ”   tem seu limite de vagas  estipulado em 35  
(trinta e cinco)  pessoas .   Para o preenchimento das vagas , é necessário que os candidatos 
interessados em participar façam suas  inscr ições preenchendo a Ficha de I nscrição  publicada 
em formulário Google Forms, indicada no item 6.1 deste Edital.
 
6. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO

As inscrições serão realizadas no  período de  15 a 24 de abril do corrente ano ,  por meio  do 
preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica.  

Poderá ser utilizada como comprovação de conclusão  do curso superior , cópia simples  do 
diploma de graduação. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

6.1 Do envio da Ficha de Inscrição

O profissional interessado   deverá  preencher   a Ficha de I nscrição  
( https://docs.google.com/forms/d/1w33db3N_6LSNNRfwSK76EGBWAhjV8yPRFsOk9Pnc
m7g/),  e enviar o documento  comp robatório  de conclusão do curso  superior   para o e-mail  
antonio.sa@unitins.br

6.2 Da seleção 

As vagas serão preenchidas por ordem de recebimento  da Ficha de I nscrição , respeitando o 
limite de vagas estabelecido no item 5  deste Edital .   Caso o número de inscritos seja superior 
ao número de vagas, o critério de seleção será a maior idade. 

6.3 Do resultado 
O s  resultado s   dos  candidatos  inscritos   e selecionado s   serão  publicado s  no endereço eletrônico: 
 https://concursos.unitins.br/concursos/, de acordo com o cronograma estabelecido neste 
Edital.  Não serão  aceitas, em hipótese alguma, inscrições após os prazos constantes no 
Cronograma deste Edital. 
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7. DA METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA DO CURSO

Visando a otimização dos resultados esperados no curso,  será  adotado  um  conjunto de 
métodos  baseados nas  metodologias ativas ,  como formas de motivação durante o pr ocesso de 
ensino e aprendizagem.  O curso terá  três momentos:   P ré -aula : assíncrono in strumentalizado  
com a  metodologia “sala de aula inver tida”  -  inserção de textos , slides, roteiros de projetos  em  
ambiente MOODLE .   M omento s íncrono :   aula expositiva interativa e oficinas de 
aprendizagem por meio de videoconferência  com utilização da ferramenta  Google  Meet ,   com  
duração de 120 minutos, às  segundas-feiras das 19h 0 0 às 21h 0 0.  P ós-aula :  momento 
assíncrono -  resolução de exercícios com questões objetivas e dissertativas, estudos de casos,  
com o emprego da ferramenta Google Forms.

7.1 A carga horária do curso e certificação dos participantes

O curso de extensão “Aprendizagem por Pares” terá a carga horária total de 40 (quarenta) 
horas, sendo computadas as horas destinadas aos encontros remotos (atividades on-line ou 
síncronas) e à produção. Após a conclusão do curso, os participantes que cumprirem, no 
mínimo, 75% de frequência nas aulas, receberão o certificado de participação emitido pela 
Unitins, por meio da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex), com 

a referida carga horária.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CURSISTA

a) Participar de todas as atividades do curso;
b) Ter compromisso e responsabilidade com a execução do projeto;

c)  Ter acesso próprio à internet por meio de um co mputador (desktop ou notebook),  para 
poder acessar os conteúdos on-line;
d) Executar e entregar no decorrer do curso as atividades avaliativas exigidas.

9. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

a)  O processo seletivo simplificado será regido por este Edital, conforme cronograma de 
atividades a seguir:

ATIVIDADES DATA
Publicação do Edital de Seleção Simplificada 14 de abril de 2021
Prazo para recebimento das inscrições 15 de abril a 24 de abril de 2021
Publicação da relação dos candidatos inscritos 26 de abril de 2021
Publicação da relação dos selecionados 28 de abril de 2021
Início das atividades do curso 3 de maio de 2021
Término das atividades do curso 31 de maio de 2021
Entrega do Trabalho Final (individual) 11 de junho de 2021
Produção do relato de experiência e submissão junto 

à Revista Extensão da Unitins.
30 de junho de agosto de 2021

b)  O acompanhamento, execução e divulgação de todas as etapas do cronograma serão de 
responsabi lidade da coordenação do Curso de Extensão , com o apoio da Coordenadoria de 
Extensão e Desenvolvimento Social da Proex.

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 14/04/2021 11:06:05.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: FE23A0A200C3D7FC



10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As dúvidas sobre este E dital poderão ser encaminhadas e esclarecidas pelo e-mail:  

antonio.sa@unitins.br  ou pelo contato telefônico  ( 99 ) 9 9977-1097 .   Os casos omissos a este 

Edital serão apreciados pela equipe de docentes  e técnicos designados  para atuar junto ao 

mesmo.

Palmas-TO, 14 de abril de 2021.

Assinatura eletrônica

KYLDES BATISTA VICENTE
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019

Assinatura eletrônica

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor

Ato nº 820-NM
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