
 
EDITAL DE ESTUDOS ORIENTADOS - 2º SEMESTRE/2019 

A Pedagogia Inaciana da Escola Superior Dom Helder Câmara representa um conjunto de diretrizes de ensino 

cuja filosofia central é o ensino personalizado. Nesse sentido apresenta-se o edital dos ESTUDOS ORIENTADOS. 

Nos Estudos Orientados o discente tem a oportunidade de tirar dúvidas e aprofundar o seu conhecimento sobre o 

conteúdo de suas disciplinas curriculares. A partir da identificação das demandas dos estudantes os docentes 

desenvolvem uma metodologia personalizada, capaz de esclarecer o que não foi entendido das matérias. 

Os interessados devem se inscrever em formulário próprio disponível no portal acadêmico, observando os 

requisitos do edital. 

A título de contribuição cada estudante inscrito será cobrado uma taxa de R$ 12 reais por disciplina.  

I- OBJETIVOS: fornecer ao discente a oportunidade de tirar suas dúvidas, aprofundar o tema, revisar a matéria, 

orientar seus estudos.  

II – METODOLOGIA: o professor titular da disciplina auxiliará o discente a sanar suas dúvidas e dificuldades 

acadêmicas orientando o direcionamento de seus estudos de maneira personalizada.  

III – CARGA HORÁRIA: 1h/a  

IV - APROVEITAMENTO: o discente que participar com no mínimo 75% de presença fará jus a horas de 

atividades complementares, que serão lançadas na área de Ensino. 

V – CRONOGRAMA: confirmados os Estudos Orientados o cronograma será divulgado no portal acadêmico com a 

data prevista até o dia 26 de setembro. 

VI- PARTICIPANTES: discentes matriculados na disciplina.  

VII – DISCENTE REPRESENTANTE: Será responsável por auxiliar as atividades do grupo. O estudante poderá se 

inscrever como representante pelo mesmo formulário de inscrição disponível no portal acadêmico. Este estudante 

receberá 8 horas de atividades complementares na área de ensino.  

VIII – INSCRIÇÕES: por meio do portal acadêmico. 

IX- PRAZOS: 

a) Período de inscrição: de 12/09/2019 a 19/09/2019;  

b) Período para o Cancelamento: até o dia 20/09/2019; 

c) Período das aulas: Conforme cronograma a ser definido. 

X – OUTRAS INFORMAÇÕES:  

a) Investimento: R$ 12,00 (custo por disciplina, incluído no boleto do mês Maio); 

b) Serão ofertados no máximo 4 aulas por disciplina; 

c) Depois do encerramento das inscrições não poderá ser feita inclusão de novos alunos; 

d) Para ser ofertada e mantida a atividade deverá ter no mínimo 5 (cinco) inscritos frequentes; 

e) O docente que lecionará os estudos orientados será o mesmo titular da disciplina;  

f) Os discentes poderão solicitar um novo Estudo Orientado, o pedido será analisado pelo NEP;  

g) Informar ao NEP qualquer dúvida ou solicitação. 

 

Prof. Rogério Márcio Fonseca Viera 

Coordenador do NEP 

Belo Horizonte, 12 setembro de 2019. 


