REDE METODISTA DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (UMESP)
UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE TURKU – FINLÂNDIA (TUAS)
Edital de abertura de inscrições para o Curso de Pedagogia
da Inovação – INNOPEDA®.

A Assessoria de Relações Internacionais da Rede Metodista, a Diretoria de Educação a Distância e a
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) abrem as
inscrições para a participação de docentes no Curso de Pedagogia da Inovação – INNOPEDA®, a
realizar-se na Universidade de Ciências Aplicadas de Turku (TUAS), na Finlândia, no período de 07 a
11 de setembro de 2020.07

1. DO CURSO
O curso tem por objetivo a capacitação dos docentes em uma nova abordagem de ensino e
aprendizagem denominada Pedagogia da Inovação – INNOPEDA®, na qual se considera que o
conhecimento é assimilado, produzido e utilizado de maneira a criarem-se inovações nos diversos
âmbitos da sociedade.
1.1 DO PERIODO DA VIAGEM

A viagem está prevista para ocorrer no periodo de 4 a 11 de setembro de 2020, sendo o curso
realizado nos dias 7,8 e 9 de setembro
1.2 TEMÁTICAS E CONTEÚDOS

O Programa cobre 3 dias de treinamento intensivo no mês de setembro na Universidade Turku Amk
e sessöes online antes e após a visita nos seguintes temas:
Sexta-Feira
04/09

Saída à noite de Guarulhos/SP (aeroporto internacional de São Paulo) com
destino à Helsinque

Sábado 05/09

Chegada na Finlândia
À noite, livre para conhecer a belíssima cidade de Helsinque, repleta de parques,
lojas, museus, cafeterias e a melhor biblioteca do mundo

Domingo
06/09

Manhã livre: aproveite para Helsinque
Tarde: Saída para a Turku. A cidade mais antiga da Finlândia e antiga capital do
país.

Segunda –Feira
07/09

Curso Pedagogia da inovação como estratégia pedagógica na Universidade de
ciências aplicadas de Turku (programação específica)
Almoço incluído
Visita Guiada na cidade de Turku e Castelo (Incluso)

Terça-Feira
08/09

Noite livre para passear na cidade de Turku
Curso Pedagogia da inovação como estratégia pedagógica na Universidade de
ciências aplicadas de Turku ( programação específica)
Visita guiada á escola Syvalahti (incluso)
Almoço incluído
Noite livre para passear na cidade de Turku

Quarta-feira
10/09

Quinta-feira
11/09

Curso Pedagogia da inovação como estratégia pedagógica na Universidade de
ciências aplicadas de Turku (programação específica)
Almoço incluído
À noite Viagem à Suécia de Navio (Opcional)
ou


Dia livre para passear na encantadora cidade de Estocolmo (Suécia) Opcional)
À noite retorno à Helsinki de navio (Opcional)

ou
Viagem á Tallin ,Estonia (Opcional)
Sexta-Feira
12/09

Retorno ao Brasil

2 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão inscrever-se no Curso de Pedagogia da Inovação (INNOPEDA®) todos os discentes e docentes
da Rede Metodista que tenham interesse em qualificar sua atuação profissional.

3 DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 06/01/2020 a 06/04/2020, por meio de preenchimento
do formulario em anexo, que deverá ser entregue na Assessoria de Relações Internacionais localizada
no box Metodista Global no Centro de Convivência do campus Rudge Ramos, ou enviado por e-mail,
no e-mail: ari@metodista.br

4 DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas, conforme estabelecido pela Universidade de Ciências
Aplicadas de Turku.

4.1 As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, e os candidatos aprovados
receberão o aceite formal por e-mail. Para confirmar a participaçao os interessados deverão
formalizar o pagamento da taxa de 150 euros por meio de depósito em conta bancária da agência
organizadora. O não pagamento da inscrição acarretará no cancelamento da vaga do candidato.

5 DOS PAGAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM
5.1 O pagamento da taxa de inscrição ocorrerá por depósito em conta-corrente que deverá ser informada
após definicação da escolha da agência que ajudará na organização da viagem e após o recebimento
da ficha de inscrição enviada à comissão organizadora.
5.2 A comissão organizadora elegerá um voo específico e indicará hotel para alojamento do grupo. A
compra do voo e do hotel poderá ser efetuada pela agência de viagens ou por conta própria caso o
candidato assim preferir. Neste último caso o encontro com o grupo deverá ocorrer na Universidade
de Turku.
5.3 Parcelamento de pagamentos de passagem e estadia poderão ser feitos junto à agencia de viagens
ou diretamente com os provedores (hoteis e compania aérea).
5.4 O pagamento do valor do curso (500 euros) deverá ser feito em espécie no primeiro dia de aula.
(07/09/2020).
5.5 O programa poderá ser cancelado caso nao atinja o numero minimo de participantes e neste caso o

participante inscrito será notificado até 07/04/2020 e o valor da inscrição será devolvido.
5.6 Em caso de desistência por iniciativa do participante o valor e 150 euros de inscrição só será
devolvido se a desistencia ocorrer no prazo de até 7 dias após efetuada a inscrição.
5.7 Reembolsos de passagens aéreas e hoteis seguirão as regras dos provedores dos serviços e/ ou
agencia de viagens contratada.

6 DO INVESTIMENTO NO PROGRAMA
O custo do programa por participante será :
6.1 - Taxa de inscrição no valor de 150 euros,(cento e cinquenta euros) pago no aceite do aluno;
6.2 – Tuition de 500 euros (quinhentos euros) pagos em espécie no primeiro dia de aula em Turku
6.3 Passagem aérea e estadia por conta do participante. Valor de passagem estimado em 1000 euros
(mil euros) e estadia no valor de 480 euros (quatrocentos e oitenta euros) em hoteis da região (quarto
duplo).
6.4 Transportes terrestres e alimentação estimados em 350 euros (50 euros por dia).
6.5 Passeios opcionais estimados em 100 euros (cem euros).
6.6 Custo total estimado em 2600,00 euros (dois mil e seiscentos euros)

7 DA DIVULGAÇÃO
A relação de inscritos para o curso de Pedagogia da Inovação – INNOPEDA® será divulgada a partir
do dia 07/04/2020, no site da UMESP.

8 DA CERTIFICAÇÃO
Serão fornecidos certificados de participação no Curso internacional, emitido pela Universidade de
Ciências Aplicadas de Turku.

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Encerradas as inscrições haverá uma reunião presencial com os participantes do grupo. Alunos de
regiões fora de São Paulo participarão da reunião via plataforma Blackboard Collaborate.
Informações adicionais poderão ser obtidas por e-mail: ari@metodista.br

