São Paulo, 22 de agosto de 2022
COMUNICADO 11/2022
Referente: Oferecimento das disciplinas Seminários Temáticos para a Docência –
situações especiais
811 - Seminários Temáticos para a Docência 2: Desenvolvimento Sustentável
844 - Seminários Temáticos para a Docência 6: Investigação e Pesquisa

863 – Seminários Temáticos para a Docência 8: Desenvolvimento Integral

Para os estudantes:
•
•

que ingressaram até o ano letivo de 2021 e que tenham sido reprovados;

que ingressaram até o ano letivo de 2021 e que tenham trancado matrícula
na(s) disciplina(s);

•

que ingressaram até o ano letivo de 2022, em situação de transferência de
curso congênere e obtiveram aproveitamento de estudos, ficando com
alguma(s) dessa(s) disciplina(s) como pendência(s) de semestre(s)
anterior(es) ao qual foi regularmente matriculado.

As disciplinas Seminários Temáticos para a Docência (1 a 8) têm por finalidade
discutir temas contemporâneos que estão dispostos no Projeto Pedagógico
Institucional, intitulados como micro manifestos (para saber mais, acesse:
http://www.singularidades.com.br/caminhos/).
Essas disciplinas são oferecidas semestralmente de forma intensiva, durante
uma semana, de 2ª a 6ª feira, cujo período é previsto no calendário letivo do ano
vigente, totalizando 20h de trabalho acadêmico.
Para as disciplinas listadas acima, os estudantes que ingressaram até o ano
letivo de 2021, e que não as tenham cursado, por reprovação ou trancamento; bem
como os estudantes que ingressaram até o ano letivo de 2022, em situação de
transferência, e ficaram com essas disciplinas pendentes, poderão regularizar a
situação acadêmica cursando essas disciplinas no 2º. Semestre de 2022.

Para tanto, os estudantes que se enquadrem nas situações especificadas
anteriormente, e que forem regularizar a situação acadêmica no 2º. Semestre de
2022, deverão solicitar a matrícula na(s) disciplina(s) que cursará(ão):
A matrícula deverá ser solicitada via Portal do Aluno/Secretaria
Virtual/Solicitação de Serviços, data limite: 02/09/2022.
Essas disciplinas serão oferecidas na modalidade EAD e acontecerão de
26/10/2022 a 20/11/2022, na plataforma Moodle. A responsável pelas disciplinas
será a Profa. Me. Lucia Couto. É importante que, durante o período de realização das
disciplinas, o estudante disponibilize 20h para cada uma das disciplinas, para a
participação nas atividades propostas, correspondendo ao cumprimento da carga
horária exigida no Projeto Pedagógico dos Cursos.
As atividades solicitadas poderão ser realizadas no horário que for melhor para
o estudante, contudo, deverão ser cumpridas rigorosamente no prazo estipulado pela
professora. O não cumprimento no prazo estipulado acarretará a atribuição de
conceito insatisfatório na atividade.
Haverá um encontro ao vivo, síncrono, pela ferramenta de webconferência
Zoom, para a avaliação da aprendizagem em cada uma das disciplinas que o
estudante tiver cursado. Esse encontro, com duração de 02 horas para cada
disciplina, acontecerá no dia 19/11/2022, sábado, entre o horário das 8h às 14h. O
horário específico para cada disciplina será divulgado no ambiente Moodle, pela
professora responsável, Lucia Couto. A presença nesse dia é obrigatória e será
validada mediante controle de frequência.
O estudante anteriormente reprovado, e que for cursar uma ou mais
disciplinas, deverá fazer a regularização financeira conforme normas do setor para
reprovações. É importante salientar que para a emissão do boleto de pagamento no
prazo,

o

estudante

deverá

ter

feito

a

matrícula

na(s)

disciplina(s),

impreterivelmente, no prazo especificado anteriormente. Em caso de dúvidas, favor

entrar

em

contato

com

o

setor

financeiro

pelo

e-mail

financeiro@singularidades.com.br .
IMPORTANTE: Somente serão aceitas as matrículas para essas disciplinas dos
estudantes que estiverem em uma das situações descritas no início do comunicado.
Em caso de dúvidas, entrem em contato com o coordenador do curso em que

está matriculado.

Atenciosamente,

Profa. Me. Cristina Nogueira Barelli - Coordenadora do Curso de Pedagogia
crisnogueira@singularidades.com.br

Prof. Me. Marcelo Ganzela – Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa

marcelo.ganzela@singularidades.com.br

