
 

 

Edital de abertura de uma vaga para um docente da 

Educação Metodista participar do curso "Online 

Teaching in International Higher Education" oferecido 

pela Rede EUROSCI. 

 

Pelo presente instrumento, a Assessoria de Relações Internacionais informa 

a existência de uma vaga para um professor da Educação Metodista realizar 

o curso on-line "Online Teaching in International Higher Education" oferecido 

pela Rede EUROSCI a ser realizado em julho de 2020.  

A Eurosci Network é uma rede de universidades com sede na Europa e com 

parceiros em todo o mundo que compartilham o interesse em explorar as 

oportunidades da tecnologia educacional para cooperação entre 

universidades, além da tradicional mobilidade de alunos e professores. 

Iniciada em 2016, já conta com mais de 20 parceiros e uma plataforma para 

disponibilizar os cursos desenvolvidos pelas universidades da rede. 

 

1. Objetivo e estrutura do curso 

Esse curso intensivo proporciona uma avançada introdução ao ensino on-line 

na educação superior internacional. Voltado a professores experientes, o 

curso tem foco nos aspectos específicos do ensino on-line e nas 

oportunidades que oferece às relações internacionais entre universidades. 

Ao fim do curso, os participantes estarão aptos a ministrarem aulas on-line 

com domínio das ferramentas disponíveis para esta modalidade. 

Ministrado pela plataforma Zoom, o curso é estruturado por 

vídeoconferências diárias de uma hora, atividades on-line e um projeto final 

em que os participantes deverão demonstrar as habilidades aprendias 

durante o curso. 

Após completar o curso com sucesso, cada participante receberá um 

certificado de proficiência em ensino on-line. 

 

 

 



 
 

2. Elegibilidade 

Professores de qualquer área que tenham interesse em desenvolver as 

habilidades para essa modalidade de ensino e aplicá-las na área acadêmica, 

além de cumprirem os seguintes requisitos mínimos: 

 Diploma de Doutorado; 

 Três anos de experiência como professor no Ensino Superior; 

 Inglês intermediário. 

 

3. Cronograma 

Período de inscrições: 15.06.2020 a 30.06.2020. 

Período de seleção: 01.07.2020 a 03.07.2020. 

Oferecimento do curso: 06.07.2020 a 24.07.2020. 

 

4. Inscrição 

 

Documentos necessários: 

 

 Ficha de inscrição preenchida;  

 Currículo Lattes; 

 Carta de motivação em inglês indicando o interesse no programa. 

Enviar por e-mail para internacional@unimep.br candidatos da UNIMEP 

e para ari@metodista.br os candidatos da UMESP. 

 

Não há taxa de inscrição. 

 

5. Seleção: 

Os candidatos interessados terão seus documentos apreciados e caso 

necessário será realizada uma entrevista pré-agendada para esclarecer 

dúvidas e conhecer melhor as aspirações do candidato. 
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Para mais informações sobre o curso, consulte a plataforma Eurosci. 

 

 

São Bernardo do Campo, 10 de junho de 2020. 

Assessoria de Relações Internacionais 

https://www.eurosci.net/courses/online-teaching-international-higher-education?fbclid=IwAR3DeSiY9ayflB6Na_9cu6eDNZJ0z1Tk4GY9irFM8_ItqDbLvx87LaHqH28%20

