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Edital CURSO “ESTUDOS SOBRE DEFICIÊNCIA” 

 

 

O Curso a distância “Estudos sobre deficiência” terá início no dia 01 de outubro 
e término no dia 15 de novembro de 2019, totalizando uma carga horária de 60 horas. 
Será oferecido na modalidade à distância, sem momentos presenciais. As tarefas 
terão flexibilidade de horário. No entanto, é importante que você cumpra os prazos 
estabelecidos para as postagens de atividades de cada tópico. 

Terá direito à certificação o participante que realizar 75% das atividades 
propostas no curso. A própria plataforma de aprendizagem gera relatório do que o/a 
cursista fez, o tempo utilizado, entre outras informações. Serão considerados 75% 
de presença quando o/a cursista realizar as seguintes ações: participação do 
fórum de apresentação, participação em no mínimo 03 fóruns temáticos, leitura dos 
textos obrigatórios de cada tópico, postagens de no mínimo 02 atividades 
obrigatórias, realização e envio da avaliação sobre o Curso. O cursista que não 
cumprir os 75% de participação, de acordo com as regras especificadas acima, 
não receberá o certificado de conclusão do curso. Entretanto, a pedido, poderá 
receber uma declaração referente a sua participação parcial.  

O certificado será enviado por e-mail para os participantes concluintes no prazo 
de 120 dias após o término do curso. Não será enviada cópia impressa via correio. 

As inscrições do curso serão feitas automaticamente pelo site (veja o endereço 
no final dessas orientações).  

As inscrições serão recebidas e os primeiros 160º participarão do curso, e os 
demais ficarão na Lista de Espera”. Caso haja alguma desistência, entraremos em 
contato. 

Este curso tem como público prioritários professores/as ou profissionais ligados 
à Educação, estudantes do ensino superior, da pós-graduação e profissionais que 
atuam no campo da deficiência. As demais pessoas poderão se inscrever na “Lista 
de Espera”. 

Após inscrito você receberá um e-mail de confirmação no dia anterior ao 
início do curso, com o endereço e senha de acesso (se você já teve acesso ao 
Moodle seu nome e usuário permanecem os mesmos). Qualquer problema entre em 
contato imediato conosco para que não perca nenhum momento do curso por 
problema de conexão, pelo e-mail: lediudesc@gmail.com ou pelo Fone: (48) 3664-
8431. 

 
Estou ciente das normas contidas neste edital e quero me inscrever no Curso 

Estudos sobre Deficiência. 
INSCREVA-SE NO CURSO a distância Estudos sobre deficiência AQUI. 

http://www.cead.udesc.br/?idFormulario=28

