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RETIFICAÇÃO N.º1 DO EDITAL Nº 01/2021 – CURSO DE EXTENSÃO  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PATRIMÔNIO CULTURAL E DISPUTAS DE 

MEMÓRIA NA REGIÃO DE CAMPANHA-MG.  

 

PREÂMBULO 

A UEMG - Unidade Acadêmica de Campanha, por meio da Coordenação de Extensão da 

Unidade, torna público o edital que comunica a realização do Curso de formação complementar: 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PATRIMÔNIO CULTURAL E DISPUTAS DE 

MEMÓRIA NA REGIÃO DE CAMPANHA-MG, sua organização, as regras para inscrição e 

critérios para a seleção de seus participantes. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 1º - As inscrições ocorrerão entre os dias 19/08/2021 e 03/09/2021 através do formulário 

eletrônico disponibilizado em link: https://forms.office.com/r/ZnkWWrVZ2U  

 Parágrafo único: O não preenchimento dos itens obrigatórios do formulário implicará na 

anulação da inscrição. 

Art. 2º - O critério para a aprovação da matrícula seguirá a ordem das inscrições. 

 

DO PÚBLICO-ALVO 

Art. 3º - O curso é destinado aos Professores e Professoras da rede básica do Estado de Minas 

Gerais.  

Art. 3º    O curso é destinado prioritariamente à professores e professoras da rede básica do 

Estado de Minas Gerais.  Em caso de vagas remanescentes elas poderão ser aproveitadas por 

estudantes de graduação (alunos e ex-alunos), por ordem de inscrição até o preenchimento do 

número de vagas ofertadas. 

https://forms.office.com/r/ZnkWWrVZ2U
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DO NÚMERO DE VAGAS 

Art. 4º - Serão destinadas 40 (quarenta vagas). 

SOBRE O CURSO 

Art. 5º - O curso será ofertado pelo curso de História, pertencente ao Departamento de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade do Estado De Minas Gerais - Unidade de 

Campanha.  

Art. 6º - O curso será totalmente gratuito.  

Art. 7º- O curso será ofertado na modalidade remota, de acordo com a resolução COEPE nº 

292/2021.  

Art. 8º - O material pedagógico do curso será enviado para o e-mail pessoal, cabendo ao cursista 

a impressão.  

Art. 9º - A carga horária do curso será de 36 horas.  

Art. 10º – 50% da carga horária constituirá em atividades síncronas, o que equivale a 18 horas da 

carga horária total.  

Art. 11º- Os encontros síncronos ocorrerão unicamente através da plataforma Microsoft Teams e 

as atividades assíncronas ocorrerão unicamente através da plataforma Google Classroom.  

Art. 12º - Os encontros síncronos ocorrerão aos sábados, no horário de 9h às 12h e das 14h às 

17h.  

Art. 13º- 50% da carga horária constituirá em atividades assíncronas, o que equivale a 18 horas 

da carga horária total.  

Art. 14º- A carga horária assíncrona será distribuída em leitura de referenciais, contribuição em 

fóruns interativos, na elaboração da proposta de intervenção e em outras atividades propostas 

pelos (as) professores (as) do curso.  
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Art. 15º - Os (As) cursistas elaboração um projeto de intervenção a ser desenvolvido no espaço 

da sala de aula e os resultados e aplicações serão apresentados nos fóruns, a ser realizado nos 

módulos do curso.  

Art. 16º - O curso será organizado da seguinte forma: 

Ord. Componentes Curriculares 

Carga Horária 

Total 

(hora relógio) 

1. Patrimônio cultural e a disputa pela memória no município de 

Campanha. 

06/09 – Envio das atividades assíncronas para o e-mail de cada 

aluno (a) matriculado (a); 

11/09 – Aulas síncronas. 

12 (6 + 6) 

2. Educação Patrimonial e História Pública: diálogos possíveis. 

13/09 – Envio das atividades assíncronas para o e-mail de cada 

aluno (a) matriculado (a); 

18/09 – Aulas síncronas. 

12 (6 + 6) 

3. Patrimônio na antiguidade e idade média: possibilidades para o 

ensino e a aprendizagem em História 

20/09 – Envio das atividades assíncronas para o e-mail de cada 

aluno (a) matriculado (a); 

25/09 – Aulas síncronas. 

12 (6 + 6) 

CARGA HORÁRIA TOTAL 36 (18 + 18) 

 

DOS RESULTADOS 

Art. 17º - Os resultados serão enviados por e-mail a todos os (as) inscritos (as) até o dia 

30/09/2021. 

 

DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 18º - Terá direito ao certificado o (a) cursista que participar de 75% dos encontros e que 

realizar as atividades propostas pelos docentes.  



                                                                      

 
  

 
Praça Dom Ferrão, 167  Centro  Campanha  MG  37400 000 

35 3261 2020  www.uemg.br  diretoria.campanha@uemg.br 

Art. 19 - O certificado será emitido pela Coordenação de Extensão da Unidade Acadêmica de 

Campanha.  

Art. 20º - O certificado será enviado para o e-mail do (a) cursista. 

 

Campanha, 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Wilian Junior Bonete 

Coordenador de Extensão  

UEMG/ Unidade de Campanha 

 

 


