
 
 

EDITAL nº 062/2016 

MATRÍCULA PARA ALUNOS DE RESGATE EM DISCIPLINAS EM EaD  

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas atribuições 

e por ordem de Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário São 

Camilo – Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 

1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP e Campus Pompéia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, 

situado na Rua Raul Pompéia nº 144, Bairro Pompéia, São Paulo, SP, mantido pela União Social 

Camiliana, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Matrículas para disciplinas de 

resgate oferecidas na modalidade de Educação a Distância – EaD, no primeiro semestre de 2016, do 

Centro Universitário São Camilo, conforme Portaria Nº 4.059/04, Parágrafo 1º, 2º e 3º, sendo que 

neste edital será utilizada a nomenclatura de Unidade Sede para os campi de São Paulo. e Unidade 

Pólo para as demais Unidades Educacionais da União Social Camiliana.  

 

I – DO OBJETIVO 

 

O período de resgate, oferece a oportunidade a alunos formandos com pendências em disciplinas 

em EaD, de cursá-las em curto espaço de tempo, sem qualquer prejuízo aos conhecimentos 

inerentes a cada disciplina.  

 

 II – DAS DISCIPLINAS (Tópico exclusivo da unidade Sede – SP) 

 

1. As disciplinas que compõe o resgate são todas as oferecidas na modalidade EAD, a saber: 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

BIOESTATÍSTICA 40H 

BIOÉTICA 40H 

FRANCÊS TÉCNICO 40H 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

CIENTÍFICA 

40H 

METODOLOGIA DO TRABALHO 

CIENTÍFICO 

40H 

POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE 

NO BRASIL 

40H 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA E 

PERSPECTIVAS DA ENFERMAGEM 

NO CONTEXTO SOCIAL 

40H 

 

 



 
 

2.  Poderão se inscrever no resgate, os discentes regularmente matriculados no período letivo 

de 2016/1, que tenham apenas para cursar estágios, disciplinas em EaD, TCC e atividades 

complementares. 

 

3. A realização da disciplina acontecerá no período de 11/01/2016 a 07/02/2016. 

 

III – DA MATRÍCULA 

 

1. Na Unidade São Paulo a matrícula nas disciplinas de resgate será feita através da Central 

de Atendimento e validada pela Secretaria de EaD. 

 

2. O período de inscrição da unidade SEDE – SP será de 04/01/2016 a 08/01/2016. 

  

3. Nas Unidades Polo a matrícula será feita de acordo com a planilha enviada pela 

Coordenação do Polo de origem à secretaria de EAD da Sede São Paulo, no período de 04/01/2016 

a 08/01/2016. 

 

 

IV – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

(AP) AVALIAÇÃO PROCESSUAL ONLINE: Comporão a nota processual, quatro atividades (uma 

atividade por módulo, valendo 2,5 pontos cada) que serão desenvolvidas no ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 

(RF) REGISTRO DE FREQUÊNCIA: É obrigatória a frequência de 75% da carga horária total, 

considerando as atividades no ambiente virtual de aprendizagem e as avaliações finais. As quatro 

atividades processuais valerão 9 (nove) presenças cada, totalizando 36 (trinta e seis) presenças ao 

longo da disciplina. A avaliação final e a avaliação substitutiva valerão 2 (duas) presenças cada, 

totalizando 4 (quatro) presenças. 

 

(AF) AVALIAÇÂO FINAL: A Avaliação Final será presencial, individual e valerá de 0 a 10 pontos. 

Deverá ser adequadamente agendada no ambiente virtual de aprendizagem. 

 

V- DO PAGAMENTO   

Os alunos deverão protocolar matricula em disciplinas de resgate junto a Central de Atendimento, 

e efetuar o pagamento referente a disciplina EAD, mediante valores disponibilizados para consulta 

no respectivo setor. O valor da disciplina será cobrado por carga horária, e poderá ser parcelado 

em 3 vezes.  

 



 
 

 

VI – DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO  

 

Será considerado aprovado o discente que obtiver a média ponderada da nota da Avaliação 

Processual (peso 2) e da Avaliação Final (peso 3) não inferior a 6 (seis) e atendida a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária.  

 

Cálculo da média:  AP.2 + AF.3  = Média Final (que deve ser =>6,0) 

         5 

 

VII – DO RESULTADO  

 

1. A publicação do resultado acontecerá no dia 15/02/2016. 

2. O registro das disciplinas de EaD será feito diretamente em histórico escolar. 

 

 

 

 

PUBLIQUE-SE  

 

São Paulo, 22 de dezembro de 2015.  

 

Monica Gomes Abel 

Secretária Geral 


