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17º ENCONTRO USP-ESCOLA - REGULAMENTO 

  

*Olá amigos do Encontro USP-Escola!  

Vejam abaixo o calendário e regulamento atualizados.  

Pedimos compreensão para alguns desencontros de informação que podem ter 

ocorrido no período dezembro-janeiro, devido à transferência da administração do 

Encontro do Instituto de Física da USP para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 

neste período. Não hesite em escrever para encontro.usp.escola@usp.br para 

esclarecer suas dúvidas – procuraremos atendê-la(o). 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

03/11 - 13h - Publicação dos cursos / ABERTURA DAS INSCRIÇÕES  
27/11 - 12h - ABERTURA DAS CONFIRMAÇÕES DE INTERESSE 
11/12 - 23h - Encerramento confirmações de interesse 
13/12 - 16h - DIVULGAÇÃO LISTA FINAL DE CANDIDATOS CONTEMPLADOS 
21/12 - 16h - Envio do comprovante de matrícula para todos os professores contemplados com vaga em  
13/12 
21/12 – sorteio de vagas para alojamento no CEPEUSP e divulgação da lista dos contemplados e da lista 
de espera 
07/01- data final para confirmação de interesse nas vagas sorteadas de alojamento CEPEUSP 
09/01 – divulgação dos contemplados para alojamento na lista de espera 
11/01 - data final para confirmação de interesse nas vagas de alojamento CEPEUSP 
07/01- manifestação de interesse em vagas remanescentes em cursos do 17º Encontro por meio de 
formulário on-line 
14/01 – 7h - credenciamento nos cursos do 17º Encontro, exceto para cursos 07 e 23 
14/01 – 7h inscrição em cursos com vagas remanescentes  

14/01 - 08h - ABERTURA DO EVENTO (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU, R. do Lago, 876 

Cidade Universitária), exceto para cursos 07 e 23 
14/01 – 11h – encaminhamento para as unidades onde ocorrerão os cursos e início das aulas (ver 
programa resumido) – exceto cursos 07 e 23 
18/01 - 17h - Término do evento 
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1. O ENCONTRO USP-ESCOLA 

O ENCONTRO USP-ESCOLA  é um programa que oferece gratuitamente cursos de atualização para 
professores de diversas áreas do conhecimento do ensino básico, além de atividades como palestras, 
debates, oficinas, seminários.  

  

2. CURSOS E ATIVIDADES OFERECIDAS 

Os cursos ocorrerão de 14 a 18 de janeiro, 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00. Com exceção do curso 
25 (Currículo e Cultura),os cursos oferecidos no Encontro USP-Escola são de natureza 
ATUALIZAÇÃO com carga horária de 40 horas e direito à certificação pela PRCEU-USP, 
homologada pela EFAP/SEE. Os cursos ocorrem de maneira concomitante: cada participante 
deve optar por apenas um. 

 24 cursos ocorrerão no campus da Cidade Universitária, Butantã, São Paulo, em diferentes 

institutos e faculdades, conforme programa resumido.  

 
 O curso 07 (MAC – Ver, Dialogar, Experimentar Arte) ocorrerá fora do campus da Cidade 

Universitária, no MAC, localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, no Parque Ibirapuera, 

com aulas das 09h às 17h. O credenciamento no curso ocorrerá no próprio local, às 9h de 14/01. 

 
 O curso 23 (Possibilidades Educativas no Museu de Zoologia da USP) ocorrerá fora do 

campus da Cidade Universitária, no Museu de Zoologia da USP, localizado na Av. Nazaré, 

481, Ipiranga, com aulas das 09h às 17h. O credenciamento no curso ocorrerá no próprio local, 

às 9h de 14/01 

 
 . O curso 25 (Currículo e Cultura) ocorrerá nas tarde de 14/01, 15/01 e 16/01, no Instituto de 

Física da USP. Detalhes da programação serão oferecidos pelo ministrante, Marcos Neira, 

diretor da Faculdade de Educação da USP. 

 

 A lista de cursos com informações detalhadas pode ser consultada  no 
site http://prceu.usp.br/noticia/17o-encontro-usp-escola/. ATENÇÃO: o curso 03 foi 
CANCELADO, e o curso 25 é de apenas 12 horas, não oferecendo certificação da EFAP. 

 Serão oferecidas palestras e oficinas de temática variada e  na parte da manhã, antes das 
aulas de cada um dos cursos, das 08h às 09h30. Estas atividades fazem parte da carga 
horária do programa e não oferecerão certificados específicos. Para os alunos de 

cursos que ocorrerão FORA DO CAMPUS, a presença nas palestras não é obrigatória. 

 A programação de oficinas, palestras e apresentações que será disponibilizada a partir das 
17h30 é OPCIONAL e não interfere na frequência do cursista com vistas à aprovação no 
curso. 

3. INSCRIÇÕES E VAGAS  

Todas as informações oficiais e as inscrições para o ENCONTRO USP-ESCOLA serão 
disponibilizadas na página portal.if.usp.br/extensao (até 21/dezembro) e na página 

http://prceu.usp.br/noticia/17o-encontro-usp-escola/, a partir de 09/janeiro. 

 Para obter uma vaga no curso selecionado, o candidato deverá, de acordo com o calendário 
publicado acima: 

1. efetuar a inscrição mediante preenchimento completo do formulário de INSCRIÇÃO 
disponibilizado no site até 27/11, ou no credenciamento do evento, às 7h do dia 14/01, no 
caso de vagas remanescentes. 
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 efetivar a confirmação de interesse na vaga mediante preenchimento do formulário de 
CONFIRMAÇÃO DISPONIBILIZADO no site, no caso das inscrições on-line, conforme 
calendário 

 Acompanhar os informes enviados por e-mail e acessar o comprovante virtual que 
representa sua confirmação de matrícula, a ser enviado até o final do mês de dezembro 
para a primeira listas de convocados. 

 De acordo com decisão firmada em Assembleia, os candidatos que confirmaram 
participação e NÃO compareceram ou justificaram sua ausência no 16º Encontro, terão sua 
inscrição BLOQUEADA para o 17º Encontro. 

  

4. CRITÉRIOS, SELEÇÃO E DESISTÊNCIAS 

Cada curso terá o número de vagas oferecidas divulgado em sua respectiva descrição. 

 As vagas serão sorteadas entre os candidatos que efetivarem a confirmação de 
interesse no prazo indicado no calendário por meio do preenchimento de formulário 

disponibilizado na página. 

 Para o preenchimento das vagas, será dada prioridade aos candidatos que sejam 
professores da rede pública de ensino (federal, estadual e municipal). 

 A lista dos candidatos contemplados no sorteio será divulgada conforme calendário 
acima. 

 Após a publicação dos contemplados no sorteio, as desistências de vagas deverão ser 
informadas por e-mail para encontro.usp.escola@usp.br 

 Conforme desistências forem registradas, serão convocados candidatos da lista de 
espera, conforme as datas indicadas no calendário. 

 Candidatos contemplados com a vaga que NÃO registrarem sua desistência até o 
prazo indicado no calendário estarão impedidos de participar no próximo ENCONTRO 
USP-ESCOLA. Essa medida visa diminuir os números de abstenção entre os inscritos, 
assim evitando o desperdício de esforços na preparação de cursos e materiais para 
matriculados ausentes. 

  

5. CONVOCAÇÃO 

Os candidatos confirmados nas listas de contemplados serão convocados por e-mail e receberão a 
comprovação de sua matrícula. Este deverá ser impresso ou apresentado em smartphone na 

segunda feira, 14 de janeiro de 2019, às 07h, para o cadastramento no início do evento, na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), Rua do Lago, Cidade Universitária (Butantã).  

 

6 . REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS 

 Tickets para refeições subsidiadas nos restaurantes da SAS USP (bandejões) será 
oferecidos a R$10 na manhã do dia 14/janeiro, durante o cadastramento e abertura do 
Encontro (7h-10h30) e depois na sala de monitoria do evento, junto ao Auditório Novo 1 
do Instituto de Física 

 As vagas sorteadas para alojamento, com custo de R$40 por pernoite, estão sendo 
informadas via e-mail. Fique atento para sua caixa de correio. 

 

7. ATESTADOS E CERTIFICADOS 

 Terão direito à certificação todos os cursistas com frequência de 75% nas aulas e 
efetiva participação nas atividades em sala. 
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 O prazo para emissão e envio dos certificados do ENCONTRO USP-ESCOLA é de até 
6 meses a partir do término do evento. 

 Desde 2016 os cursos de extensão da USP emitem certificados DIGITAIS 
(autenticados e com valor de original). Serão enviados por e-mail no formato PDF. 

 Durante a semana do evento serão emitidos os ATESTADOS DE PRESENÇA no 
evento para os candidatos que precisem justificar a ausência no expediente e outros 
encaminhamentos afins. Este documento não tem valor de certificação. 

 CERTIFICADOS ANTIGOS Será disponibilizado um formulário online para 
levantamento de todos os certificados em atraso. A organização do Encontro realizará 
um mutirão para acertar os certificados devidos e não emitidos no prazo. 

  

 

NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE OS TÓPICOS SERÃO DISPONIBILIZADAS EM BREVE. 

 

 


