
 

 

EDITAL 
 Módulo Assessor Pessoal de Formação (APF) 

09 à 29/08/2021 
 
 

Programa do Módulo: 
 

1. Ambientação no Campo Escola Virtual. 
2. Tarefas Especiais Avaliativas. 
3. Orientações e Reflexões sobre o APF. 

 
O módulo será realizado ao longo de três semanas, em dois ambientes distintos: 

 

1) Ambiente do Campo Escola Virtual da UEB (atividades obrigatórias; 
conceitos mínimos para aprovação: 90% ou mais de conclusão de atividades 
no CEV + alcance de grau “adequado” ou “parcialmente adequado” nas três 
tarefas tutoradas, dentro dos prazos). Prazo de entrega das tarefas: 22 de 
agosto 

  
 

2) Ambiente de videoconferência pelo Zoom Meetings (participação 
recomendada, opcional).  

 
Sessão 1: Reunião Prévia. Objetiva apresentar o Módulo e os formadores, além de 
ajudar a resolver eventuais problemas individuais de acesso ao sistema. Recomenda-
se fortemente a sua participação. 

 
Sessão 2: Roda de conversa (Sessão Tira-Dúvidas). Esse é um momento de conversa 
livre, para tirar as dúvidas trazidas pelos cursantes sobre o tema APF. 

 
Seguem os dias e horários (horário oficial de Brasília): 

 

09/08 segunda-feira Reunião Prévia 19h às 21h 

18/08 quarta-feira Sessão tira dúvidas 19:30h às 21h 

 
 



 

 

✓ A chave de acesso ao Módulo no Campo Escola Virtual e o link da Reunião 
Prévia serão fornecidos aos inscritos pelo Escritório Regional, em um único e-mail. 
Você deve recebê-lo no dia 05/08, lhe possibilitando o acesso antecipado. Caso 
contrário ligue, no primeiro dia do Módulo, para o Escritório Regional da UEB-RJ, 
pelo telefone (21) 2533-9207, das 10 às 17h.  
✓ É fundamental, portanto, que no ato da sua inscrição confira se o seu e-mail no 
Paxtu está atualizado. 
✓ É esperado que o cursante inscrito venha para a Reunião Prévia já tendo se 
cadastrado no Campo Escola Virtual da UEB e também ingressado no Módulo, 
usando a chave de acesso recebida. 
✓ O link para a sessão 2 será divulgado pelo(a) Diretor(a) do evento. 
✓ A entrada na sala virtual somente será autorizada até 10 minutos após o horário 
previsto para o início de cada sessão. 
✓ A participação na sessão deve ser com a câmera ligada durante todo o tempo. 

Carga horária: Os aprovados receberão certificado com 16h de carga horária, no 
próprio Campo Escola Virtual, ficando os mesmos disponibilizados no sistema pelo 
período de 30 dias. 

Investimento total: R$20 (vinte reais). 

Prazo para Inscrições e pagamentos: até 16 de julho, pelo Meu Paxtu. As inscrições 
são por ordem de chegada, mas somente o pagamento reserva a sua vaga no curso. 

Total de vagas: 90 (sendo até 60 reservadas para cursantes do Estado do Rio de 
Janeiro). 

 

 


