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NÚCLEO PEDAGÓGICO

Isenção da Taxa do Vestibular da
UNESP/VUNESP

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino
Região Leste 5

A Diretoria de Ensino Região Leste 5, inaugura o
seu Boletim Informativo,
ferramenta semanal que
auxiliará na comunicação
entre a Diretoria e suas
Unidades Escolares, trazendo orientações, notícias e
informações relacionadas
aos procedimentos que
estejam
ocorrendo
na
semana correspondente à
publicação do Boletim.

Informamos que no período de 01 a 08/09/2016, os alunos da rede
pública poderão solicitar a isenção da taxa do Vestibular da
UNESP/VUNESP,
acessando
o
site
da
VUNESP:
http://www.vunesp.com.br/VNSP1611/
PROCEDIMENTOS PARA OBTER O BENEFÍCIO
1. No período de 01 a 08 de setembro de 2016, preencher o
Requerimento de Solicitação de Isenção, de forma eletrônica (online),
disponível,
exclusivamente,
no
endereço
eletrônico
www.vunesp.com.br/vnsp1611, imprimir e assinar.
2. Remeter, pelo correio, até 09 de setembro de 2016, o referido
Requerimento de Solicitação de Isenção, juntamente com os
documentos comprobatórios, conforme relacionados no documento
anexo.
Maiores informações acerca do Vestibular, dos cursos oferecidos pela
UNESP e das bolsas de auxílio, que garantem o ingresso e a
permanência do aluno na Universidade , encaminhamos os links com
o “Guia das Profissões” e “Como e por que estudar na UNESP”, para
acesso de alunos e professores:

.

http://www.vunesp.com.br/viewer/visualiza.html?file
=/VNSP1611/como_pq_web.pdf
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Endereço
Rua Celso de Azevedo Marques, 502. Parque da Mooca, São Paulo – SP. CEP: 03122-010

Secretaria de Estado da Educação Diretoria
de Ensino – Região Leste 5

Página | 2

http://www.unesp.br/guiadeprofissoes/

Nesse sentido, solicitamos a ampla divulgação dessas informações
junto a todas as escolas de Ensino Médio.
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Para maiores informações, clique aqui.

“CASA DO SABER”
oferece bolsas de cursos no 2º semestre
A Casa do Saber, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação,
por meio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB),
disponibiliza até 5 bolsas para todos os eventos e cursos de sua
programação. A Casa está localizada na capital paulista, na Rua Dr.
Mário Ferraz, 414 , Jardim Paulistano.
As bolsas têm como foco principal os professores, mas os demais
servidores também poderão participar da seleção. Os interessados
devem enviar um e-mail para edimicio.silva@educacao.sp.gov.br, com
os dados completos (nome completo, número do RG e do CPF,
endereço completo, e-mail, telefones, nome da escola em que trabalha,
componente curricular que ministra, Diretoria de Ensino e número do
RS/PV), além de um texto expondo suas expectativas em relação ao
curso escolhido (que deve conter, aproximadamente, 3 parágrafos).
Após o envio do e-mail, todas as informações serão verificadas e
encaminhadas para a Casa do Saber, que é a responsável pela seleção.
O servidor será comunicado por e-mail se a bolsa foi concedida ou não.
É importante lembrar que o curso não poderá coincidir com o seu
horário de trabalho.
O bolsista tem direito a frequentar dois cursos por semestre e, caso a
presença seja inferior a 75% do total de aulas, sem justificativa, não
será concedida uma nova bolsa de estudos pela Casa do Saber.
Ao final do curso, o bolsista precisará fazer um relatório com o
resultado de suas reflexões, a partir
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dos temas discutidos no curso e enviar para a Casa do Saber e para o email edimicio.silva@educacao.sp.gov.br.
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Para mais informações sobre
http://casadosaber.com.br/sp/

a

Casa

do

Saber,

acesse:

PERFIL PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

Informamos que está sendo realizada uma pesquisa para conhecer o
perfil do docente que ministra aulas de Língua Estrangeira Moderna –
LEM- Inglês, tendo em vista a necessidade de ações de formação
continuada para este público.
Em parceria com a EFAP, foi disponibilizado um questionário a ser
respondido, impreterivelmente, até 07/09, no link:
www.escoladeformacao.sp.gov.br/pesquisa
Contamos com a habitual colaboração na divulgação da pesquisa entre
os profissionais de LEM – Inglês.

Mediação e Linguagem 2016
A próxima videoconferência da série “Mediação e Linguagem” contará
com a participação do Prof. Joaquim Dolz da Universidade de Genebra,
na Suíça.
A SEE, novamente em parceria com o Portal Escrevendo o Futuro, traz
o Prof. Dolz, especialista renomado no ensino de línguas com base em
gêneros textuais, para uma conversa com os professores sobre o ensino
da Língua Portuguesa e trabalho com leitura e escrita no
desenvolvimento do Currículo de Língua Portuguesa.
A videoconferência ocorrerá no dia 05 de setembro, das 11h às 12h30
pela rede do saber http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/ e pelo
portal do escrevendo o futuro para todo o Brasil.
Não percam essa importante videoconferência!

