
 

EDITAL 003/2020- CURSO EDUCAÇÃO E FUNDAMENTOS DO GOOGLE 

CLASSROOM 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da 

Universidade  do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e considerando a necessidade de um pensamento crítico em movimento, 

em tempos de pandemia em que a formação continuada de professores para atuar nos 

ambientes virtuais de aprendizagem se mostra necessária, torna público que estão 

abertas as inscrições para o Curso Educação e fundamentos do Google Classroom: usos 

e crítica da tecnologia aplicada à educação, curso com 250 vagas e que será realizado 

através de atividades remotas conforme critérios a seguir. 

 

1. OBJETIVOS DO CURSO EDUCAÇÃO E FUNDAMENTOS DO 

GOOGLE CLASSROOM: USOS E CRÍTICA DA TECNOLOGIA APLICADA À 

EDUCAÇÃO 

 

I. Refletir sobre as plataformas virtuais e redes sociais como interfaces de uma 

cultura hegemônica de controle social; 

II. Promover rotas de fuga da tecnologia como fim em si mesma; 

III. Conhecer as funções do Google Classroom,  

IV. Entender como as ferramentas de comunicação e gestão da Google se 

relacionam com o Google Classroom; 

V. Aprender maneiras de usar as ferramentas de produção da Google e como elas se 

relacionam com o Google Classroom.  

VI. Compreender modos de usar as ferramentas de colaboração da Google e como 

elas se relacionam com o Google Classroom. 

VII. Descobrir as ferramentas de organização e criação da Google e como elas se 

relacionam com o Google Classroom. 

 

2. DOS REQUISITOS 

I. dispor de um tempo qualificado, mínimo de 20 horas semanais, para dedicar-se 

às atividades remotas no ambiente virtual de aprendizagem da plataforma 

Google Classroom, durante o período do curso, que será de 04 (quatro) semanas. 

II. Possuir acesso à internet e dispositivos eletrônicos para acesso à plataforma de 

ensino. 

III. Possuir e informar no ato da inscrição um e-mail pessoal que pertença ao 

domínio do Gmail, não podendo ser de outro domínio nem contas institucionais 

ligadas ao Gmail.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES:  



 

As inscrições serão realizadas entre os dias 15 a 18 de junho de 2020, através do 

formulário https://forms.gle/RGjoAYFzUrwFoiAP8 . No ato da inscrição, o (a) 

candidato(a) deverá informar um e-mail do domínio Gmail pessoal e válido. 

 

4. CRONOGRAMA DO CURSO 

CRONOGRAMA PERÍODO 

Inscrições 15 a 18 de junho de 2020 

Divulgação da lista dos inscritos no site 

https://portal.uneb.br/poscritica/  

19 de Junho de 2020 

Início do Curso  22 de Junho de 2020 

Término do Curso  17 de Julho de 2020 

Período final para os cursistas concluírem as 

atividades obrigatórias do curso  

24 de Julho de 2020 

Resultado dos aprovados 31 de Julho de 2020 

Envio dos certificados  Até 31 de Agosto de 2020 nos e-

mails informados no ato da 

inscrição.  

 

Informações complementares poderão ser obtidas através do site 

https://portal.uneb.br/poscritica/ ou, passado o isolamento social por conta da pandemia 

do Corona vírus, na Secretaria do Programa, Rodovia Alagoinhas/Salvador – BR 110 – 

Km 03 – Alagoinhas – Bahia CEP: 48.040-210 Fone: (75)3421-4594. E-mail: 

secposcritica@uneb.br 

Por favor, se tem o perfil se inscreva! Se não, por favor, divulgue a seus, suas colegas e 

amigos(as). 

Saudações Poscriticas!  

Alagoinhas, 12/06/2020. 

 

 

https://forms.gle/RGjoAYFzUrwFoiAP8
https://portal.uneb.br/poscritica/

