
Classroom. É aqui que você receberá o material das aulas e realizará suas tarefas 
que contarão como presença e conceito.  Haverá uma tarefa simples por semana e 
um projeto maior desenvolvido durante o curso. No final também haverá uma 
prova (com consulta). 
Foram enviados dois convites para você ingressar na sala. Procure no seu e-mail. 
Se não encontrar mande um e-mail para a profa: maria.rita.oliveira@unesp.br

YouTube da Rede SANS.  As aulas são públicas e gravadas às terças feiras (martes)
16h Colômbia  
17h Bolívia e Chile
18h  Argentina e Brasil 
21h Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe 
23h Moçambique e Portugal

Google Meet.  Espaço de debate e orientação das tarefas por seis grupos de tutores. 
A distribuição dos alunos é aleatória para que todos se conheçam e interajam com 
diferentes tutores. O link será disponibilizado no Classroom toda semana. Será 
também enviado por e-mail.
16h Colômbia  
17h Bolívia e Chile
18h  Argentina e Brasil 
21h Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe 
23h Moçambique e Portugal
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Perguntas mais frequentes.

1. O Curso gera certificado? 
R. Sim. O curso será certificado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNESP 

2. As presenças nas aulas de terça e quinta feira são controladas? 
R. Não. No entanto, a participação de cada um enriquece o nosso trabalho e permite importantes trocas de 
experiências. Contamos com a participação de cada um. 

3. O que será preciso para aprovação?
R. Ao menos 70% das tarefas concluídas e ao menos o conceito 5 [participação + projeto + prova]/3

4. Quem fez matricula na disciplina optativa (UNESP-IBB) poderá ter certificado também do curso de extensão? 
R. Não. O aluno poderá ter certificado em uma das modalidades. Se preferir mudar de modalidade, entre em contato 
com a professora

5. Quando será o fechamento da disciplina do IBB
R. Iremos acompanhar o calendário das aulas. Quem preferir começar depois terá tempo de concluir as tarefas. 


