CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
CONTRATO DIDÁTICO
Período: 15 de março de 2019 a 30 de agosto de 2020.
Carga horária total: 435 horas
Coordenadoras:

Professora Maria De La Ó Ramallo Veríssimo (email: mdlorver@usp.br)
Professora Lislaine Aparecida Fracolli (email: lislaine@usp.br)

O curso visa formar gestores de políticas de desenvolvimento infantil (DI), com embasamento teórico
e fundamentação metodológica para atuar frente aos desafios da intersetorialidade e comunicação
social para o desenvolvimento de programas locais. Para tanto, tem como objetivos específicos:
1. Formar profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil com adensamento teórico e
qualificação das práticas a partir das realidades vivenciadas.
2. Instrumentalizar os profissionais para planejar, implantar, gerenciar, avaliar e disseminar
conhecimentos e práticas em DI.
3. Apoiar a divulgação do conhecimento produzido no processo de formação por meio das
monografias de conclusão do curso.

Orientações gerais:



O curso é regido pela RESOLUÇÃO N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007 do Ministério da Educação
e Conselho Nacional de Educação, que “Estabelece normas para o funcionamento de cursos
de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização”, pelo Regimento de Cultura e
Extensão

Universitária

da

Universidade

de

São

Paulo

(http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5940-de-26-de-julho-de-2011-2) e pelo
Regimento da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo.



O curso é composto por nove disciplinas e a monografia de conclusão. A aprovação no curso
pressupõe aprovação em cada disciplina e na monografia de conclusão.



Cada disciplina tem seu programa pedagógico e distribui as atividades em aulas presenciais e
atividades teórico-práticas em campo de prática, que é o local de atuação profissional dos
estudantes, em consonância com seus objetivos de aprendizagem.



Toda a comunicação entre a coordenação e os docentes responsáveis pelas disciplinas com o
grupo

de

estudantes

será

feita

via

plataforma

moodle,

na

página

https://cursosextensao.usp.br/. Cada estudante deverá se cadastrar na plataforma para ter
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acesso às informações, textos e atividades, bem como responder atividades organizadas via
plataforma. É importante manter o ritmo de acesso, no mínimo, semanal, pois todas as
atualizações de informações serão comunicadas via plataforma.



Cada dia de aula presencial corresponderá a 9 horas, sendo o início previsto às 8:00 horas e
o término às 18:00. Caso seja passada lista de frequência, é proibida a assinatura na lista de
quem não está presente. Conforme Código de Ética da USP, no Artigo 23, “É vedado aos
membros do corpo discente e demais alunos da Universidade”, inciso II “lançar mão de
meios e artifícios que possam fraudar a avaliação de desempenho, seu ou de outrem,
atividades acadêmicas, culturais, artísticas, desportivas e sociais, no âmbito da Universidade,
e acobertar a eventual utilização desses meios”.



A coordenação designará um orientador de monografia para cada estudante, conforme a
programação prevista. O estudante deverá entrar em contato com o orientador assim que
designado, e planejar as atividades para a elaboração da monografia de conclusão de curso.

Avaliação e certificação:



O Certificado de Conclusão do Curso será conferido, conforme modelo aprovado pelo Conselho
de Cultura e Extensão Universitária da USP, somente quando obedecidos os seguintes critérios
estabelecidos para os cursos de Especialização: nota mínima de sete, em escala de zero a dez, e
frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) em cada uma das disciplinas ou atividades.



Cada disciplina estabelecerá as atividades avaliativas, em consonância com seus objetivos de
aprendizagem e conteúdo programático, bem como a possibilidade de realização de atividades
substitutivas em casos justificados (licença por doença transmissível; licença maternidade).



A monografia de conclusão de curso será avaliada por uma banca/ pelo orientador e pelas
coordenadoras do curso.
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