UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE

SAÚDE PÚBLICA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA

EDITAL IMFSP Nº 1/2019, DE 26 DE AGOSTO DE 2019
A Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) torna pública, por meio
deste Edital, a abertura de inscrições para o Processo de Seleção de Candidatos às 400
(quatrocentas) vagas ofertadas no Curso de Difusão INTRODUÇÃO AO MOODLE PARA
FORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA (IMFSP), gratuito, na modalidade Educação a Distância (EAD),
do tipo autoinstrucional, sem tutoria, de acordo com o Plano de Curso aprovado pela Comissão de
Cultura e Extensão Universitária (CCEx) da FSP/USP em sua Sessão Ordinária de 13/08/2019, em
conformidade com o Regimento de Cultura e Extensão Universitária da USP (Resolução no 5940,
de 26/7/2011) e a Resolução CoCEx/USP no 7425, de 08 de novembro de 2017, que
regulamentam os Cursos de Extensão da Universidade de São Paulo, e nos termos deste Edital.
As informações referentes a este Processo Seletivo e ao desenvolvimento do Curso, incluindo
desligamentos, serão feitas sob a forma de Comunicado da Coordenação do Curso e serão
publicados na internet, no sítio eletrônico da FSP/USP, em www.fsp.usp.br.
Objetivo do Curso: Possibilitar a compreensão do uso de tecnologias digitais em processos de
ensino-aprendizagem a partir da problematização do conceito de Educação a Distância na Era da
Informação e proporcionar ao estudante noções básicas sobre plataformas digitais e as principais
ferramentas do Moodle.
Público-Alvo: O curso se destina a graduados egressos de qualquer área de conhecimento,
sobretudo docentes universitários, mestres e doutores, estudantes de pós-graduação lato e stricto
sensu, e interessados em desenvolver atividades de monitoria e tutoria em cursos e demais
atividades acadêmicas que utilizem ou pretendam utilizar tecnologias digitais em processos de
ensino-aprendizagem. Podem concorrer às vagas, portanto, graduados portadores de diploma ou
certificado de conclusão de curso emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) oficial ou
reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), residentes no Brasil. Caso o curso de
graduação tenha sido concluído no exterior, o candidato (a) deverá apresentar diploma revalidado
por Universidade Pública Brasileira, na forma da lei.
Organização e Calendário do Curso: O IMFSP é um curso de curta duração, com 20 (vinte)
horas, desenvolvido durante 2 (dois) meses, composto por quatro Unidades Temáticas, a saber:
Unidade Temática 1 - EDUCAÇÃO, ENSINO E APRENDIZAGEM; Unidade Temática 2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA; Unidade Temática 3 - AVA, MOODLE E CESP; e, Unidade Temática 4
- SAÚDE E SAÚDE PÚBLICA. As atividades serão desenvolvidas exclusivamente em um Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), construído especificamente para esta finalidade, na plataforma
digital Moodle da Extensão da USP (http://cursosextensao.usp.br), na Rede Mundial de
Computadores (Internet). As Unidades Temáticas serão abertas aos alunos quinzenalmente,
sempre às 00h05 minutos (horário oficial do Brasil) das quartas-feiras, nas seguintes datas:

02/10/2019, 16/10/2019, 30/10/2019 e 13/11/2019. Cada Unidade Temática é composta por seis
seções intituladas: 1) Videoaula; 2) Indispensável Consultar; 3) Exercícios; 4) Saiba Mais; 5) Roda
de Conversa (fórum); e, 6) Saiba Ainda Mais. Será aprovado, portanto com direito a Certificado, o
aluno que obtiver nota média igual ou maior que 7,0 (sete), calculada sobre o desempenho nos
exercícios das quatro Unidades Temáticas e demais atividades do curso. Não haverá trancamento
de matrícula. Não se aplicam licenças, maternidade ou paternidade, ou qualquer outra licença, com
suspensão da contagem dos prazos. Não haverá bolsas de estudos. Todas as despesas
decorrentes da participação no curso correrão por conta do aluno(a). O curso será ministrado em
língua portuguesa. O descumprimento de prazos para realização de atividades será considerado
abandono do curso e implicará o desligamento sumário do aluno.

Inscrições e Processo seletivo: Dar-se-á por ordem de chegada até o limite de vagas do curso
IMFSP, a partir das 14h00 do dia 03/09/2019. As inscrições serão encerradas quando o sistema a
ser utilizado registrar a 400a inscrição para as vagas ofertadas ou, caso esse número não seja
atingido, às 14h00 do dia 11/09/2019, de acordo com horário oficial de Brasília. O interessado
deverá proceder do seguinte modo: a) acessar o sítio eletrônico da FSP/USP, em
http://www.fsp.usp.br/cursos-ccex; b) localizar o link para efetivar a inscrição online e acessar a
área; c) proceder conforme as instruções. A inscrição será efetivada apenas se for confirmado o
pagamento da taxa de inscrição. Uma vez concluída a inscrição, os documentos serão avaliados
pela Secretaria do Curso IMFSP, quanto à sua pertinência e adequação ao solicitado no presente
Edital. O envio de documentos impertinentes ou inadequados implicarão a desclassificação do
candidato(a) que é, para todos os fins, o único responsável pela veracidade das informações
prestadas no requerimento de inscrição, arcando com todas as consequências, inclusive judiciais,
de imprecisão, propositada ou não, e eventuais erros em seu preenchimento. A Coordenação do
Curso não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de conexão, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores que impossibilitem a transferência oportuna de dados. Em nenhuma hipótese serão
recebidos documentos em mãos, no Protocolo da FSP/USP, ou Assessoria Acadêmica. Ao se
inscrever o candidato declara, tacitamente, nos termos deste Edital, seu preparo e competência
para utilizar aplicativos e equipamentos eletrônicos compatíveis com a participação em curso EAD
e sua disponibilidade de tempo e de recursos materiais, próprios ou que lhe forem cedidos, para se
conectar e se manter conectado à internet e, portanto, interagir em AVA específico, durante o
período de realização do curso, e que tem conhecimento de que o não atendimento desta exigência
implicará seu desligamento do curso.
Taxa de Inscrição no Processo Seletivo: O curso é gratuito, mas será cobrada uma taxa de
inscrição no Processo Seletivo, no valor de R$ 15,00 (quinze reais). As vagas decorrentes de
isenções legais, que serão preenchidas por ordem de chegada, são as seguintes: Alunos da USP:
10 (dez); Docentes da USP: 20 (vinte); Funcionários da USP: 4 (quatro); Idosos: 3 (três); Outros: 3
(três). São isentos também da taxa de inscrição docentes, mestrandos e doutorandos de
universidades federais e das universidades estaduais paulistas (USP, UNESP e UNICAMP), bem
como docentes do ensino superior que declararem, no ato da inscrição, em texto de próprio punho,
datado e assinado, não terem condições de pagar a referida taxa. Essa declaração, digitalizada,
deve ser juntada aos demais documentos solicitados para a matrícula. As instruções para o
pagamento da taxa de inscrição estarão disponíveis no sítio eletrônico da FSP/USP, em
www.fsp.usp.br.

O período de inscrições para as vagas de isenção, via sorteio, será no dia 29 de agosto de 2019,
devendo ser anexada ao sistema de isenção à documentação de vínculo com a USP (crachá de
identificação ou declaração de matrícula) e demais universidades, via sistema.

Resultados e Classificação: O resultado do processo seletivo será divulgado, por meio de lista
em ordem alfabética, que será publicada na internet, no sitio eletrônico da FSP/USP, em
http://www.fsp.usp.br/cursos-ccex; até às 18h00 do dia 16/09/2019. Não haverá classificação dos
candidatos, cujas inscrições serão aceitas desde que atendam ao disposto neste Edital. NÃO
SERÃO fornecidos resultados, e demais informações do processo seletivo, por telefone.
Recursos: Não serão acolhidos recursos uma vez que não há prova(s) de conhecimentos.
Recursos com outras motivações devem ser dirigidos por meio de Requerimento ao Presidente da
Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) da FSP/USP, que lhes dará o
encaminhamento devido, mas não ensejarão embargos, nem comprometerão o cronograma do
curso, protegendo-se desse modo o direito dos matriculados.
Matrículas: A matrícula dos candidatos selecionados será feita no período de 17 a 25/09/2019. A
matricula será efetivada mediante confirmação dos documentos anexados na inscrição e
comprovante de pagamento de inscrição. Será considerado desistente o candidato a aluno que
desrespeitar os prazos ou não apresentar toda a documentação exigida. Não haverá, para qualquer
fim, vaga(s) remanescente(s) decorrentes de desistência de candidato aprovado ou desligamento
de aluno(a).
Início do Curso: O curso IMFSP terá início às 00h05 do dia 02/10/2019.
Cronograma
ETAPA DATA
Publicação do Edital do Processo Seletivo 26/08/2019
Período de Inscrições 03 a 11/09/2019
Divulgação do Resultado do Processo Seletivo 16/09/2019
Período de Matrículas 17 a 25/09/2019
Início das Aulas 02/10/2019
Encerramento das Aulas 27/11/2019
Disposições gerais: As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Coordenação do
Curso. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e
comunicados referentes ao Processo Seletivo, aos quais será dada a devida publicidade pelos
meios pertinentes, principalmente as páginas da FSP/USP na internet, no sítio eletrônico
www.fsp.usp.br.

