
                                                                                                                                                               
 

EDITAL 

OFICINA DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS 

O projeto Professores da Alegria através da Liga LAPIS (Liga de apoio à primeira 

infância Saudável) da UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS 

informa que estão abertas as inscrições para apresentação de propostas referente á 

praticas pedagógicas inclusivas.  

1. SOBRE A OFICINA 

A oficina de práticas pedagógicas Inclusivas é uma iniciativa do Projeto Professores da 

Alegria, que tem como proposito dar a oportunidade a professores e pessoas que 

realizaram ou realizam práticas inclusivas, para que os mesmos possam socializar essas 

práticas e divulgar as atividades desenvolvidas, com o objetivo de promover uma maior 

socialização de práticas pedagógicas inclusivas. 

As práticas inscritas na Oficina de práticas pedagógicas Inclusivas serão divulgadas 

nas redes sociais do Projeto Professores da Alegria, e ao final as práticas serão 

reunidas e disponibilizadas numa cartilha que será criada pelo projeto professores da 

Alegria com os nomes e praticas dos inscritos na oficina. A cartilha será divulgada após 

um mês de finalização da Oficina. 

2. PÚBLICO ALVO  

Professores e pessoas que estejam que já desenvolveram ou desenvolvem alguma 

prática pedagógica inclusiva. 

3.  REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Estar disposto a compartilhar e socializar as práticas pedagógicas desenvolvidas 

nas redes sociais do projeto e cartilha de práticas pedagógicas inclusivas. 

4.  INSCRIÇÃO 

 

• Para realizar a inscrição o candidato deverá estar de acordo com este edital e 

atender as exigências e requisitos preconizados por ele. 

 



                                                                                                                                                               
 

• O candidato fará sua inscrição pelo link do Google forms: 

https://forms.gle/ZmYEvnNpDJ7XJMPWA até o dia 20/03/2021. 

• Na inscrição deverão ser preenchidos todos os campos indicados. 

• A partir do dia 21/03/2021 os inscritos irão receber as devidas orientações pelo e-

mail. 

• As práticas enviadas serão analisadas e organizadas e a comissão organizadora 

enviará o feedback para todos os inscritos para os próximos passos, essa etapa 

demandará um tempo maior dependendo do número de inscritos, é preciso ficar 

atento nos e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

     5.   ACESSO E INFORMAÇÕES SOBRE A OFICINA  

É de total responsabilidade do inscrito de acompanhar seu e-mail e verificar também sua 

caixa de Spam. Caso não identifique o e-mail com as informações sobre as orientações 

para a divulgação das práticas pedagógicas. 

6. CERTIFICADO 

Todos os participantes da oficina receberam certificados que serão disponibilizados após 

aproximadamente 15 dias no site de Extensão da UNIFENAS 

(https://www.unifenas.br/extensao/certificados_ano.asp) 

 

7. CONTATO PARA SANAR DÙVIDAS 

 

E-mail: professores da alegria2020@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Comissão organizadora do Projeto Professores da Alegria 

E-mail: Professores da alegria2020@gmail.com 

https://www.unifenas.br/extensao/certificados_ano.asp

