
 
 

 

 

 

Edital Extensão 01-2021 

Seleção de Alunos:  

Programa de Formação Pedagógica para Docência 

A Faculdade Santo Antônio torna público que estarão abertas, de 02/01/2021 a 

12/02/2021, as inscrições no “Programa de Formação Pedagógica para Docência” para 

profissionais da Enfermagem, Odontologia e Direito. 

 

1. Do Objetivo do Programa 
 

O “Programa de Formação Pedagógica para Docência” tem como objetivo 

desenvolver novos docentes para a atuação no ensino superior, considerando 

desenvolver competências pedagógicas pertinentes para a atuação em sala de aula.  

Dessa forma, será ofertado o curso de extensão universitária com atividades teóricas e 

as atividades práticas conforme a disciplina de referência descritas no Anexo 2, com 

certificação emitida pela Faculdade Santo Antônio para os alunos aprovados. 

 

2. Da Equipe Acadêmica 

 

  A equipe acadêmica responsável em efetuar a seleção e desenvolver o 

programa será composto pela coordenação acadêmica, coordenação dos cursos e 

docentes das disciplinas práticas.  

 

3. Das Inscrições e Seleção 
 

Para se inscrever, é necessário enviar o currículo para: 

silvia.aguiar@fsantoantonio.edu.br, no período de 02 a 12 de fevereiro de 2021. 

Poderão se candidatar para o programa profissionais graduados nos cursos 

específicos conforme Anexo 2. 

Caberá à equipe acadêmica o deferimento das inscrições.  

A equipe acadêmica fará o contato com os alunos selecionados para efetivação 
da matrícula. 
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4. Dos Valores e Documentos Necessários para Matrícula 

 

Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula dentro do prazo 

estabelecido e após esse período, o não comparecimento será considerado desistência.  

Os documentos necessários são:  

1. Currículo Lattes atualizado; 

2. Diploma da Graduação; 

3. RG, CPF e comprovante de endereço. 
O pagamento poderá ser realizado por boleto bancário ou cartão de crédito em 

até 3x R$50,00. 

As matrículas deverão ser realizadas na nossa unidade localizada na Avenida 
da Saudade, 26, Centro, Caçapava. 

 

5. Da Metodologia  
 
Os alunos selecionados serão chamados para fazer parte do “Programa de 

Formação Pedagógica para Docência” conforme disponibilidade de vagas e disciplinas 

ofertadas pela Faculdade Santo Antônio. Além disso, deverão cumprir a carga horária 

teórica voltada a formação didática pedagógica e a carga horária de prática docente na 

disciplina escolhida. 

 

6. Do Desenvolvimento das Habilidades e Competências dos Alunos 

Participantes 

 

O Programa visa contribuir para o desenvolvimento das habilidades e 

competências para a atuação na docência. Sendo assim, será possível que o 

participante relacione a teoria com a prática da sala de aula através do 

acompanhamento das atividades discentes, contribuindo para a reflexão dos alunos 

sobre o processo de aprendizagem e aplicação dos conhecimentos na prática 

profissional, respondendo dúvidas, mediando a execução das atividades, dos projetos 

e das avaliações. 

Ao final do período o participante deverá elaborar um relatório final da vivência 

didática abordando os aprendizados adquiridos. A equipe acadêmica fará a avaliação 

dos participantes do Programa. 

Em caso de má conduta constatada pela equipe acadêmica o aluno poderá ser 

desligado. 



 
 

 

 

 

7. Do Cronograma  

 
Divulgação do Edital 01.02.2021 

Período para Inscrição 02.02 a 12.02.2021 

Divulgação dos selecionados e matrícula 15 a 19.02.2021 

Início do Programa 22.02.2021 

 

 

8. Do desligamento ou solicitação de cancelamento de participação 
 

Dar-se-á por: 

 

8.1 Trancamento de matrícula ou abandono;  

8.2 Não cumprimento da carga horária e das atividades relacionadas; 

8.3 Solicitação do aluno, sendo no mínimo com 15 dias de antecedência;  

8.4 Desempenho insuficiente nas aulas teóricas e/ou nas práticas; 

8.5 Má conduta do aluno participante do Programa. 
 

Se optar por cancelamento, o aluno deverá protocolar a solicitação na Central 
de Atendimento da Faculdade Santo Antônio. 

 

9. Das Disposições Finais  

 

O “Programa de Formação Pedagógica para Docência” tem caráter estritamente 

pedagógico, de vivência acadêmica, onde não se estabelecerá qualquer vínculo de 

natureza laboral trabalhista ou de prestação de serviços, não sendo devido qualquer 

remuneração ou encargo de seguridade social entre o aluno e a Faculdade Santo 

Antônio. 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das presentes 

determinações e condições deste Edital a qual não poderá alegar desconhecimento.  

 

Caçapava, 10 de fevereiro de 2021 

 



 
 

 

 

Anexo 1 

 

Carga Horária Teórica 

Metodologia Santo Antônio de Aprendizagem 

 

Disciplina Carga Horária Total  

Currículo por Competência 1 hora 

O papel do docente mediador 1 hora 

Didática no Ensino Superior 1 hora 

Dia da Semana e horário (a definir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 2 

Carga Horária 

Curso CH Disciplina 
Dia da 

semana 
Horário vagas 

ODONTOLOGIA 

80 Anatomia Dental quinta 19:40 - 20:30 

4 80 Anatomia Dental quinta 18:00 - 19:40 

80 Anatomia Dental quinta 20:50 - 22:30 

ODONTOLOGIA 

110 Diagnóstico por Imagem quinta 19:10 - 22:00 1 

110 Diagnóstico por Imagem segunda 19:40-21:40 

110 Diagnóstico por Imagem sexta 19:40 - 21:40 

ODONTOLOGIA 
80 Pré Clínica Periodontal segunda 18:50 - 19:40 1 

80 Pré Clínica Periodontal quinta 18:50 - 20:30 

ODONTOLOGIA 
110 Pré Clínica Endodôntica quarta 19:10 - 22:00 1 

110 Pré Clínica Endodôntica quinta 20:50 - 22:30 

ODONTOLOGIA 
140 Pré Clínica Prótese Removível e Oclusão segunda 19:40 - 22:30 4 

140 Pré Clínica Prótese Removível e Oclusão sexta 18:50 - 22:30 

 

Curso CH Disciplina 
Dia da 

semana 
Horário vagas 

ENFERMAGEM 60 Projeto Integrador: a Profissão quinta 19:10-22:00 1 

ENFERMAGEM 110 Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso terça 19:10-22:00 
1 

ENFERMAGEM 110 Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso quarta 19:10-20:50 

ENFERMAGEM 60 
Projeto Integrador : Atenção na Saúde do 
Adulto e do Idoso 

quinta 19:10-22:00 1 

ENFERMAGEM 80 Enfermagem Cirúrgica sexta 19:10-22:00 1 

 

Curso CH Disciplina 
Dia da 

semana 
Horário vagas 

DIREITO 80 Projeto Integrador: Hermenêutica Jurídica terça 19:10-22:00 2 

DIREITO 80 
Projeto Integrador: Remédios 
Constitucionais terça 

19:10-22:00 
1 

DIREITO 80 
Projeto Integrador: Conciliação e Relações 
de Consumo terça 

19:10-22:00 
1 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para os devidos fins que (o) (a) aluno(a) 

_____________________________________________________________________, 

CPF ________________________________, está sob minha orientação acadêmica de  

_______/________/2021 a  _______/________/2021  na disciplina: 

________________________________________________ 

 

Estou ciente e de acordo com a atuação do(a) aluno(a) e desenvolvimento de atividades no 

âmbito do “Programa de Formação Pedagógica para Docência” 

 

 

 

 

_________________________________________ 
 

Assinatura do professor 


