
 

 
 
 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
Universidade de São Paulo 

 
Programa de Verão 2017 

 
 

Inscrições de 30 de novembro a 07 de dezembro de 2016  
<https://uspdigital.usp.br/apolo/> na opção: Inscrição On-line  

 
- O interessado deverá fazer a inscrição on-line e encaminhar (para o e-mail ccex-each@usp.br) a 
documentação exigida para cada curso, conforme relacionado abaixo; 
- A documentação deverá ser escaneada, anexada ao e-mail e enviada, impreterivelmente, até o último dia do 
período de inscrições, ou seja, até 07.12.2016. 
 

CURSO Período 
 

Ciências Naturais na Educação Infantil: Aproximações possíveis entre crianças e 
cultura científica 
 
Coordenadora: Profa. Dra.  Celi Rodrigues Chaves Dominguez 
Monitor: Katharine Camelo Campos 
 
Público-alvo: Professores/as e gestores atuantes em Creches e instituições de Educação 
Infantil, alunos de Pedagogia e cursos de Licenciatura em Ciências e áreas afins. 
 
Documentos solicitados:  
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
- Certificado de conclusão de graduação (para professores e coordenadores 
pedagógicos); 
- Atestado de matrícula (para alunos de licenciaturas ou curso de Pedagogia); 
- Carta de intenção. 
 
Critérios de seleção: 
Conforme análise dos seguintes documentos: 
1- Carta de intenções justificando o interesse no curso; 
2 - comprovação da vinculação profissional no caso de professores e coordenadores; 
3 - atestado de matrícula no caso de estudantes. 
 
Vagas: 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.01.2017 a 
03.02.2017 

 
10h às 18h 

 
Conceitos e Aplicações de Bioestatística 
 
Coordenadora: Profa. Dra. Ana Amélia Benedito Silva 
 
Público-alvo: Alunos de graduação e de pós-graduação da EACH 
 
Documentos solicitados:  
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
- Histórico escolar (para graduandos); 
- Diploma de Graduação (para Graduados). 
 
Critérios de seleção: 
Alunos de graduação da EACH que tenham sido aprovados na disciplina Tratamento e 
Análise de dados/informação (TADI) e alunos de pós-graduação da EACH que tenham 
sido aprovados em alguma disciplina de estatística básica. 
 
Vagas: 30 

 
 
 
 
 
 
 

30.01.2017 a 
02.02.2017 

 
14h às 18h 



 
 
Cronoeducação II 
 
Coordenador/ ministrante: Prof. Dr. Luiz Silveira Menna Barreto 
Especialistas:  Robson Ferreira da Silva e Rubia Aparecida Pereira de Carvalho Mendes 
 
Público-alvo: docentes da educação infantil, ensino fundamental e médio da Zona Leste 
 
Documentos solicitados:  
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
- Certificado de conclusão de graduação; 
- Carta de Intenção; 
- Currículo. 
 
Critérios de seleção: 
- Ser professor da rede estadual, municipal ou particular de ensino; 
- Estar cursando licenciatura, pedagogia ou áreas afins. 
 
Vagas: 40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.01.2017 a 
27.01.2017 

 
10h as 16h 

 
Ensino de Ciências para Surdos 
 
Coordenadora: Profa. Dra. Celi Rodrigues Chaves Dominguez 
 
Especialistas: Profa.MS Josely Cubero, Profa. Beatriz Crittelli Amado, Prof. Danilo Prado 
Ramos, Prof. Thyago Souza Santos 
 
Monitores: Juliana Renovato Vizza, Vinicius Rodrigues dos Santos 
 
Público-alvo: Professores das áreas de Ciências da Natureza, Química, Física, Ciências 
Biológicas, Geociências e Pedagogia.  Alunos das licenciaturas em: Ciências da 
Natureza, Química, Física, Ciências Biológicas, Geociências e Pedagogia. 
 
Documentos solicitados:  
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
- Carta de intenções e diploma de (ou matricula em curso de) licenciatura em Pedagogia, 
Ciências da Natureza, Química, Física, Ciências Biológicas e Geociências. 
 
Critérios de seleção: 
1º - Entrega dos seguintes documentos: Carta de intenções e diploma de (ou matricula 
em curso de) licenciatura em Pedagogia, Ciências da Natureza, Química, Física, Ciências 
Biológicas e Geociências; 
2º - Avaliação das cartas de intenções; 
3º - Diploma de licenciatura em Pedagogia, Ciências da Natureza, Química, Física, 
Ciências Biológicas e Geociências; 
4º. - Matrícula em curso de licenciatura nas áreas de Pedagogia, Ciências da Natureza, 
Química, Física, Ciências Biológicas e Geociências; 
5º - Ordem de inscrição até o limite de vagas segundo os critérios acima. 
 
Vagas: 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.01.2017 a 
03.02.2017 

 
09h às 17h 

 
Ferramentas Computacionais para a Ciência dos Dados: Uma Introdução ao Big 
Data 
 
Coordenador: Prof. Dr. Fernando Fagundes Ferreira 
Ministrantes: 
Prof. Dr. José de Jesús Pérez Alcázar, Prof. Dr. Marcelo de Souza Lauretto, Prof. Dr. 
Daniel de Angelis Cordeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 



Especialistas: Jean Elias Carvalho, Roberto Bencz junior, Jhean Steffan Martines de 
Camargo 
 
Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação. 
 
Documentos solicitados:  
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
- Atestado de matrícula: graduação (alunos de graduação); 
- Atestado de matrícula: pós-graduação (alunos de pós-graduação). 
 
Critérios de seleção: 
Por ordem de inscrição (os 25 primeiros inscritos). 
 
Vagas: 25 

 
31.01.2017 
10h às 18h 

 
e 
 

01.02.2017 
8h às 12h 

 
Introdução à Análise de Dados Utilizando o Ambiente R - II 
 
Coordenador: Prof. Dr. Prof. Dr. Marcelo de Souza Lauretto 
 
Público-alvo: Alunos de graduação e pós-graduação da USP ou membros da 
comunidade externa. Noções de estatística (testes de hipóteses, intervalos de confiança e 
regressão) são altamente recomendáveis. Conhecimentos elementares de programação 
também são desejáveis. 
 
Documentos solicitados:  
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
- Atestado de matrícula; 
- Carta de intenção. 
 
Critérios de seleção: 
Motivação do aluno para fazer o curso (a ser analisada através da carta de intenção) e 
conhecimento prévio em estatística serão usados para seleção, caso o número de 
inscritos seja maior do que o número de vagas. 
 
Vagas: 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.01.2017 a 
02.02.2017 

 
14h às 17h 

 
Lazer e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência 
 
Coordenador: Prof. Dr. Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco 
Especialistas: Laura Juliana de Melo Silva e Vinicius Savioli 
 
Público-alvo: Profissionais com diferentes formações que trabalham com pessoas com 
deficiência; Estudantes de ensino médio, técnico ou superior da comunidade; Discentes e 
docentes da Escola de Artes Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo que 
têm interesse pelo tema. 
 
Documentos solicitados: 
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
- Certificado de conclusão de graduação ou comprovante de atuação (para graduados e 
profissionais da área); 
- Atestado de matricula (para estudantes de ensino médio ou de curso superior). 
 
Critérios de seleção: 
Conforme o número de inscritos, será dada a seguinte prioridade: 
1 - Estudantes de diferentes áreas que possuem interesse pela temática; 
2 - Profissionais que atuam com pessoas com deficiência; 
3 - Comunidade em geral que tenham interesse em lazer e/ou inclusão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 a 03.02.2017 
 

19h às 22h30 



Vagas: 60 

 
Modelagem de Sistemas Complexos com Aplicações a Sistemas Econômicos, 
Sociais e Biológicos. 
 
Coordenador: Prof. Dr. Camilo Rodrigues Neto 
Vice-coordenador: Prof. Dr. Fernando Fagundes Ferreira 
Ministrantes: 
Prof. Dr. Alexandre Ferreira Ramos, Prof. Dr. Camilo Rodrigues Neto, Prof. Dr. Carlos de 
Brito Pereira, Profa. Dra. Carla Morsello, Prof. Dr. Fernando Fagundes Ferreira, Prof. Dr. 
Jose Ricardo Goncalves de Mendonça, Prof. Dr. Masayuki Oka Hase 
 
Público-alvo: Alunos cursando a graduação ou graduados em qualquer área de 
formação. 
 
Documentos solicitados: 
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
 - Atestado de matrícula (alunos de graduação); 
- Diploma (alunos graduados). 
 
Critérios de seleção: 
Estar cursando curso superior, prioritariamente, sendo dada preferência aos candidatos 
com maior grau de escolaridade. 
 
Vagas: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.2017 
14h às 18h 

 
e 
 

02.02.2017 
09h às 16h 

 

 
Os Megaeventos Esportivos e as Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil 
 
Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha 
Especialista: Profa. Nara Rejane Cruz de Oliveira 
 
Público-alvo: Sociedade em geral, incluindo pesquisadores temáticos. 
 
Documentos solicitados: 
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito 
nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a 
emissão do certificado); 
 
Critérios de seleção: 
Conforme a ordem de inscrição. 
 
Vagas: 50 

 
 
 
 
 
 
 

30.01.2017 a 
03.02.2017 

 
14h às 18h 

Qualidade do Ar para Professores de Ensino Fundamental e Médio – Noções 
Básicas e Experimentos Práticos de Meteorologia e Poluição Atmosférica. 
 
Coordenadora: Profa. Dra. Flávia Noronha Dutra Ribeiro 
 
Público-alvo: Professores de Ciências, Ciências da Natureza, Química ou Física e 
alunos de Licenciatura em Ciências, Ciências da Natureza, Química ou Física. 
 
Documentos solicitados:  Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a 
mesma não contém dígito nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis 
para o cadastro e para a emissão do certificado) 
 – Hollerith e certificado de conclusão da graduação, se professor. 
 – Histórico escolar, se graduando. 
 
 
Critérios de seleção: 
- Em primeiro lugar professores do ensino médio e fundamental de Física, Química, 
Ciências ou Ciências da Natureza da rede pública; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.01.2017 a 
01.02.2017 

 



- Em segundo lugar professores do ensino médio e fundamental de Física, Química, 
Ciências ou Ciências da Natureza da rede particular; em terceiro lugar alunos de 
Licenciatura em Física, Química, Ciências ou Ciências da Natureza de instituições 
públicas; 
Em terceiro lugar alunos de Licenciatura em Física, Ciências ou Ciências da Natureza da 
instituições privadas.  
Em quarto lugar, como critério de desempate: maior idade no caso de profissionais ou 
maior carga horária já cursada no caso de graduandos. 
 
Vagas: 50 

14h às 18h 

 
Tingimento Sustentável com Corantes e Pigmentos Naturais 
 
Coordenadora: Profa. Dra. Silgia Aparecida da Costa 
Vice-coordenadora: Profa. Dra. Sirlene Maria da Costa 
 
Especialistas externos: Nelson Barros Trindade, Patrícia Muniz dos Santos Silva,  
Ticiane Rossi. 
 
Público-alvo: Interessados em tingimentos de tecidos aplicando métodos sustentáveis, e 
diversificados utilizando corantes e pigmentos naturais. 
 
Documentos solicitados:  Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a 
mesma não contém dígito nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis 
para o cadastro e para a emissão do certificado) 
 
Critérios de seleção: Por ordem de inscrição (os 30 primeiros inscritos). 
 
Vagas: 30 

 
 
 
 
 
 
 

30.01.2017 a 
01.02.2017 

 
08h às 12h 

 


