
 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – Univale 

Fundação Percival Farquhar – Entidade mantenedora 

 

EDITAL UNIVALE Nº 003-2022 

 

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO ACADÊMICO – PAA 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, mantida pela Fundação Percival 

Farquhar – FPF, inscrita no CNPJ sob o nº 20.611.810/0001-91, com sede no 

município de Governador Valadares/MG, faz saber aos interessados que, no período 

de 07 a 14 de março de 2022, estarão abertas as inscrições para os cursos do 

Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA, para o 1° Semestre de 2022, nos 

termos da legislação educacional e Regimento Geral da UNIVALE, conforme 

normas descritas neste Edital. 

 

1 DO PROGRAMA 

 

1.1 O Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA, criado pela 

Portaria UNIVALE nº. 024/2007, de 14 de março de 2007, oferece atendimento 

extracurricular, de forma contínua e progressiva, aos estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale. 

1.2 O PAA é coordenado pela Assessoria de Graduação - ASGRAD, sob 

responsabilidade do Setor Pedagógico do Espaço A3 – Apoio ao Aluno, com 

acompanhamento, supervisão e avaliação do Setor de Gestão Pedagógica – 

GEPE e apoio de operacionalização do Núcleo de Educação a Distância - 

NEaD. 

 

2 DO PÚBLICO-ALVO 

2.1 As vagas disponíveis são exclusivamente para estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIVALE no 1º semestre 

letivo de 2022, de todos os períodos. 

 

3 DOS OBJETIVOS 

3.1 Aprimorar o conhecimento dos estudantes em conteúdos necessários 

para o melhor desenvolvimento das disciplinas. 

3.2 Estimular o estudante a ser multiplicador do conhecimento construído 

e/ou sedimentado no PAA para os demais discentes. 

 

 

 

 



 

 

3.3 Conscientizar o estudante de sua responsabilidade como sujeito ativo 

da aprendizagem. 

3.4 Atender a um dos indicadores definidos pela Comissão Nacional de 

Educação Superior/MEC para avaliação de Cursos de Graduação no que se 

refere ao apoio ao discente. 

 

4 DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições para pleitear uma vaga em um dos cursos do PAA deverão 

ser feitas exclusivamente no período de 07 de março a 14 de março de 2022, pelo 

link disponível no endereço http://www.univale.br/espacoa3/ 

4.2. Cada estudante pode pleitear somente uma vaga em um dos cursos 

ofertados por este edital no item 6.4. 

 

5 DA METODOLOGIA 

5.1 Os cursos ofertados pelo PAA no primeiro semestre de 2022 serão realizados 

por meio do ensino on-line, em ambiente virtual de aprendizagem, o que 

permite ao estudante controlar tempo, lugar, modo e/ou ritmo de estudo, 

e encontros síncronos semanais. 

 

6 DOS CURSOS OFERTADOS 

6.1 Os Cursos do PAA não terão ônus financeiro para o estudante. 

6.2 Os cursos serão ofertados com o máximo de 30 (trinta) vagas, sendo 

necessário o mínimo de 15 (quinze) inscritos em cada oferta, para sua efetivação. 

6.3 Todos os cursos ofertados estão planejados com 20 (vinte) horas letivas, 

sendo divididas entre os encontros síncronos semanais e estudos no ambiente 

virtual de aprendizagem, para acesso durante quatro semanas consecutivas. 
6.4 São opções de cursos nesta edição do PAA: 

 

I - Curso de Aprimoramento em Português, com a seguinte ementa: o novo 

acordo ortográfico; termos essenciais da oração; pontuação; predicação 

verbal e complementos verbais; vozes verbais, aposto e vocativo; classes de 

palavras: pronome, numeral e verbo; classes de palavras: substantivo, artigo e 

adjetivo, classes de palavras: advérbio, interjeição, preposição e conjunção. 

 

II – Curso de Aprimoramento em Matemática, com a seguinte ementa: 

operações   básicas;   radiciação;   polinômios;   produtos   notáveis;   

fatoração algébricas; número fracionário e operações com fração; múltiplos 

e divisores: MDC e MMC; determinação do MMC de dois ou mais números. 
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III – Curso de Aprimoramento em Tecnologias para apoio à 

Aprendizagem com a seguinte ementa: a aprendizagem apoiada pela 

tecnologia. Ferramentas Google e suas funcionalidades; estratégias de 

organização e compartilhamento de arquivos; recursos para autoria e 

colaboração em rede; uso das bibliotecas virtuais. 

 

IV – Curso de Aprimoramento em Inglês    

Gêneros Textuais; Cognates and False Cognates; Marcadores Discursivos; 

Afixos, Prefixos e Sufixos; Tense of verbs and text comprehension 

 

V - Curso de Aprimoramento em Espanhol 

El tempo y sus marcadores; Presente, pasado y Futuro: cómo contar nuestras 

historias? - Dónde está eso? Dónde está aquello? El uso de las preposiciones;  

Cerca o lejos? El pronome adecuado para situación. 

 

VI - Curso de Aprimoramento da cultura surda e Libras 

Comunidade, cultura e identidade surda; Alfabeto em Libras; Língua Brasileira 

de Sinais: uma conquista histórica; Saudações; Números e quantidade em 

Libras; Noções de Libras; Profissões; Material escolar. 

 

7 DO PERÍODO E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO 

7.1 Os cursos disponibilizados pelo PAA serão ofertados no período de 24 de 

março a 14 de abril de 2022, por meio do ensino on-line, em plataforma virtual 

de aprendizagem, com interações assíncronas, por meio de acesso contínuo 

ao ambiente virtual do evento. 

7.2 Serão realizados encontros síncronos ao vivo pelo Google Meet, das 

17h30min às 18h30min., nas seguintes datas: 

 

 

Encontro 1 Encontro 2 Encontro 3 Encontro 4 

24/03/2022 31/03/2022 07/04/2022 14/04/2022 

 

7.3 Os estudantes farão avaliações formativas e somativas para avaliação 

do seu processo de aprendizagem. 

7.4 Não serão abonadas as faltas destes encontros, sendo a participação 

do estudante obrigatória para fins de aprovação no curso, em pelo menos 

75% da carga horária dos encontros. 

 

 

 

 



 

 

7.5 O Espaço A3 organizará mecanismo virtual de acompanhamento das 

turmas pelo aplicativo WhatsApp, que deve ser utilizado exclusivamente para 

a melhor execução dos cursos. 

 

8 DA SELEÇÃO 

8.1 O preenchimento das vagas nos cursos do PAA será conforme ordem de  

inscrição. 

 

9 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

9.1 A confirmação da inscrição será realizada no dia 17/03/2022 por envio 

de comunicação aos estudantes pelo e-mail paa@univale.br. 

9.2 A lista dos estudantes aprovados por cursos será disponibilizada no site 

http://www.univale.br/espacoa3/, no dia 17/03/2022. 

9.3. A partir do dia 24 de março de 2022 todos os aprovados terão acesso ao 

ambiente virtual de aprendizagem, a partir de link enviado pelo Espaço A3 aos 

e- mails institucionais dos estudantes. 

 

10 DA CERTIFICAÇÃO 

 

10.1 Ao término do curso do PAA, o estudante com nota final acima de 70% 

dos pontos distribuídos e presença nos encontros, fará jus ao certificado de 

conclusão do curso. 

10.2 A certificação emitida poderá ser utilizada para comprovação de 

atividade complementar, conforme o regulamento do curso de graduação do 

estudante. 

10.3 Cabe ao estudante, caso desejar, a entrega da certificação ao seu 

respectivo curso de graduação, para fins de comprovação de atividade 

complementar. 

 

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 O conteúdo e a carga horária dos cursos do PAA serão registrados em 

relatórios específicos e individualizados por curso, de acordo com a ementa. 

11.2 Em hipótese alguma, os cursos do PAA serão validados para fins de 

aproveitamento como disciplina do currículo do curso de graduação no qual 

o estudante esteja regularmente matriculado. 

11.3 O estudante que evadir de quaisquer dos cursos não poderá pleitear 

vagas aos cursos a serem ofertados no edital específico para o semestre de 2022/2. 
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11.4 A UNIVALE poderá extinguir o PAA e  cancelar a oferta do(s) curso(s) 

a qualquer tempo, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial. 

11.5 Os casos omissos serão analisados pela Pró–Reitoria de Graduação - 

PROGRAD. 

11.6 Este Edital entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

Governador Valadares, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Pofª. Me. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 

 

 

 

 

 

 
*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado na reitoria. 

 

 


