
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 

 

1. HISTÓRICO 

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP foi criada na forma de 

um programa do Governo do Estado de São Paulo, em 26 de agosto de 20091, com 

foco principal na expansão do ensino superior público, gratuito e de qualidade no 

Estado, por meio da ampliação do número e da abrangência geográfica das vagas 

ofertadas.  

O Programa UNIVESP teve como objetivo otimizar a utilização dos recursos 

humanos e materiais disponíveis nas universidades públicas paulistas e nas 

instituições parceiras, juntando-se recursos metodológicos e tecnológicos que 

possibilitassem oferecer ensino superior público gratuito de alta qualidade para o 

maior número possível de estudantes no Estado. 

Para a consecução dos seus objetivos, além das três universidades paulistas – 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 

Universidade Estadual paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), a UNIVESP conta 

com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) e a 

Fundação Padre Anchieta (FPA) como instituições parceiras. 

1.1. Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo 

Para garantir a oferta efetiva de vagas em cursos e programas de abrangência 

estadual, meta do atual Governo e uma das prioridades da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação (SDECTI), a 

UNIVESP deixou de ser um Programa de Governo para se tornar uma Instituição 

independente, o que concretizou-se por meio da Lei 14.836, de 20 de julho de 

2012, promulgada pelo Governador Geraldo Alckmin. Dessa forma, a Fundação 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP se tornou uma entidade 

com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial. 

A criação da quarta universidade pública paulista tem como objetivo ampliar a 

capacidade de atendimento das diferentes demandas por ensino superior do 

Estado de São Paulo. A proposta é que sejam oferecidos cursos próprios e em 

parceria com outras instituições. 

O Estatuto da UNIVESP foi aprovado pelo Decreto 58.438, de 09 de outubro de 

2012. Em 30 de outubro, Carlos Vogt foi nomeado presidente da nova instituição. 

                                                           
1
 O Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo foi criado pelo decreto nº 53.536 de 9 de 

outubro de 2008. 



 

Os membros do Conselho Fiscal da Fundação UNIVESP foram nomeados por 

Decreto do Governador Geraldo Alckmin em 21 de novembro e, no dia 28 do 

mesmo mês, foi constituído o Conselho Curador. A escritura pública de instituição 

e constituição da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo foi 

registrada no 2º Tabelião de Notas – Comarca de São Paulo – em 07 de dezembro 

de 2012.  

 

1.1.2 Objetivos e finalidades 

O conceito fundamental da UNIVESP é fazer uso intensivo de tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) para oferecer maior acesso ao ensino superior 

público de qualidade em termos de número e da abrangência geográfica das vagas 

ofertadas. Nesse sentido, a UNIVESP propõe prover o acesso ao conhecimento 

como bem público a todos os Municípios do Estado. 

A UNIVESP tem por objetivo o ensino, pesquisa e extensão, obedecendo ao 

princípio de sua indissociabilidade, integrados pelo conhecimento como bem 

público, para constituir uma universidade dedicada à formação de educadores 

para a universalização do acesso à educação formal e à educação para cidadania, 

assim como de outros profissionais comprometidos com o bem-estar social e 

cultural da população do Estado. 

Com o propósito de ampliar o acesso à educação superior, a UNIVESP 

oferecerá cursos em diferentes áreas do conhecimento e fomentará o 

desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem 

como a pesquisa e metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em 

tecnologias de informação e de comunicação. 

As atividades de pesquisa desenvolvidas no âmbito da UNIVESP serão 

orientadas, preferencialmente, para a busca de novos saberes e métodos 

relacionados ao uso intensivo das TICs aplicadas à educação, destinando-se a 

formar competências, desenvolver habilidades profissionais e promover a 

disseminação do conhecimento. 

Para a consecução de suas finalidades, cabe à UNIVESP: 

 desenvolver ações voltadas à expansão geográfica e à ampliação das vagas do 

ensino superior; 

 ministrar, diretamente ou por intermédio de convênio com outras instituições 

de ensino, os cursos necessários visando à formação e ao aperfeiçoamento, 

inclusive em nível de pós-graduação, dos recursos humanos para prover o 

acesso ao conhecimento como bem público em todos os municípios do Estado; 



 

 promover a pesquisa científica e tecnológica e a produção de pensamento 

original; 

 prestar serviços à comunidade, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes do conhecimento e da pesquisa; 

 subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à educação superior e 

disseminar as respectivas informações; 

 atuar em todas as regiões do Estado e observar, em suas políticas e ações, o 

intercâmbio acadêmico-científico e a cooperação com instituições nacionais e 

estrangeiras que se relacionarem aos seus objetivos; 

 fazer uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação para a oferta 

de cursos semipresenciais, com a utilização de instrumentos, técnicas e 

métodos que lhe sejam correlatos, observando as diferenças individuais dos 

alunos, as peculiaridades regionais e as possibilidades de combinação dos 

conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa.  

 

2. REALIZAÇÕES 

2.1. Aspectos técnicos, administrativos e estratégicos 

Em 2013, foram realizadas atividades acadêmicas e administrativas referentes ao 
processo de consolidação da implantação da Fundação UNIVESP. Em 08/01/2013 
foi requerida a emissão do CNPJ da instituição. Em 07/02/2013, foi realizada a 
reunião de instalação do Conselho de Curadores da Fundação UNIVESP, ocasião em 
que foram elaboradas as listas tríplices para a escolha dos Diretores Acadêmico e 
Administrativo, posteriormente encaminhadas ao Sr. Governador do Estado. Por 
Decretos do Sr. Governador, publicados no Diário Oficial do Estado, foram 
nomeados, respectivamente, o Prof. Waldomiro Pelagio Diniz de Carvalho Loyolla e 

Sr. Claudio Falcone, posteriormente substituído pelo Prof. Márcio Luiz de Andrade 
Netto, que compõem, junto com o Presidente, o Conselho Técnico Administrativo 
da Fundação UNIVESP.  

Em 20/03/2013, o Parecer 111/2013, favorável ao Credenciamento da Fundação 

UNIVESP como Universidade Pública Estadual foi aprovado por unanimidade no 

Conselho Estadual de Educação – CEE. Este Parecer foi homologado pelo Sr. 

Secretário de Estado da Educação no dia 21/03/2013, o que gerou a Portaria CEE-

GP 120/2013, publicada no Diário Oficial do Estado em 23/03/2013, que se 

constitui no ato formal de credenciamento institucional para fins da criação e 

desenvolvimento de cursos e programas de ensino superior. 

Também em março de 2013, a UNIVESP firmou Convênio com a USP para a 

implantação de um Centro de Mídias Digitais para Educação com o propósito de 



 

desenvolvimento de pesquisas com vistas ao uso otimizado destas mídias no 

ensino. 

Finalmente, ainda em março, foi solicitado o credenciamento da Univesp junto ao 

Ministério de Educação (MEC) para fins de oferta de cursos superiores a distância, 

conforme prevê a legislação educacional. 

Em maio de 2013, foi encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), com 

parecer positivo do Ministério da Educação (MEC), a solicitação de credenciamento 

do Centro Paula Souza (CPS) para oferta de cursos a distância em que a UNIVESP 

se apresenta como parceira na produção e oferta do curso de Tecnologia em 

Processos Gerenciais (Gestão Empresarial). O CNE aprovou, em julho, o pedido de 

credenciamento para educação a distância do curso, credenciando, desse modo, o 

CPS para EaD. 

Em 03/06/2013, foi assinado Convênio entre a Fundação UNIVESP e a Fundação 

Padre Anchieta para a promoção de ações de natureza educacional e cultural 

decorrentes da produção e transmissão de programas a serem realizados pela 

UNIVESP TV. Tais programas servem de apoio aos cursos regulares oferecidos pela 

UNIVESP, bem como são conteúdos de qualidade abertos à sociedade de forma 

geral. 

A sequência do processo de credenciamento junto ao MEC, bastante burocrática, 

gerou protocolo em agosto de 2013. Em seguida, a documentação foi analisada 

pela Secretaria de Ensino Superior do ministério, que a considerou “satisfatória” 

em 13/09/2013 e encaminhou o processo para o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a fim de que esse órgão procedesse 

à escolha de comissões para, amostralmente, realizarem visita à sede da Instituição 

e a alguns de seus polos de apoio presencial. 

A destacar que para a instrução do processo foram escolhidos oito polos de apoio 

presencial diretamente ligados à UNIVESP, sendo seis deles Faculdades de 

Tecnologia ligadas ao Ceeteps e os outros dois, as Faculdades de Medicina de 

Marília (Famema) e de São José do Rio Preto (Famerp), também ligadas à SDECTI. 

Além destes, a pedido da Prefeitura Municipal de São Paulo, 18 (dezoito) Centros 

de Educação Unificada (CEUs) também passaram a fazer parte do processo de 

credenciamento da Instituição. 

O Quadro de Pessoal da Fundação UNIVESP foi fixado pelo Decreto n.º 59.389/13, 

publicado no Diário Oficial do Estado em 30/07/2013. Deste modo, pôde-se 

realizar as primeiras contratações do quadro de pessoal de livre provimento, o que 

ocorreu em 02 de outubro. 



 

Ainda em outubro de 2013, entre os dias 10 e 27, foram realizadas as inscrições 

para o concurso público para a seleção de 29 colaboradores para os setores 

operacional, administrativo e técnico da UNIVESP. As provas foram realizadas no 

dia 12 janeiro p.p., e o resultado provisório dos candidatos aprovados nas provas 

objetiva e de redação será divulgado em 28 de fevereiro. 

No mesmo mês, o INEP/MEC escolheu seis polos de apoio presencial para 

receberem visita de comissões de avaliação, com prazo entre 7/10 e 6/11 para o 

detalhamento de suas estruturas. Feita essa inserção de dados, foram sorteadas 

quatro comissões para a realização de visitas entre 29/11 e 5/12/2013, restando 

duas outras a realizarem visita aos dois polos faltantes. 

No final de novembro, seis novos polos foram sorteados para inserção de dados, 

elevando para 12 (doze) a amostra a ser analisada pelos especialistas do MEC. O 

detalhamento foi inserido para esses novos locais, cujo prazo foi encerrado em 

26/12/2013. 

Em 6/12/2013, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria 179 da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 

integrou a UNIVESP ao Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil). 

O processo de credenciamento junto ao MEC continua e dos 12 (doze) polos que 

receberam informações detalhadas para visita quatro foram visitados no final de 

novembro/início de dezembro e obtiveram notas 4 (muito bom) ou 5 (excelente), 

numa escala que varia de 1 a 5. Foram sorteadas três novas comissões para visita 

no período de 16 a 19 de fevereiro restando, portanto, 5 (cinco) comissões para 

avaliação de polos de apoio presencial. Além destas, pelo menos duas outras 

comissões realizarão visita à Instituição: uma, para analisar a sua infraestrutura e 

outra, o projeto pedagógico e o material instrucional do primeiro curso, que serve 

de pretexto no processo de credenciamento. 

 

2.2. Aspectos acadêmicos 

No aspecto acadêmico, em 2013, a UNIVESP continuou oferecendo os cursos que já 

estavam em andamento (em parceria com outras instituições de ensino superior), 

e realizou ofertas de novas turmas.  

Em julho, aconteceu a formatura de 992 alunos do curso do Curso de Pedagogia, 

oferecido pela UNIVESP em parceria com a Unesp. Essa foi a primeira turma do 

curso, que contou com 1350 vagas em 22 polos localizados em 21 cidades do 

Estado de São Paulo. O curso, com duração de 3,5 anos, obteve o êxito de formar 

74% do total de vagas oferecidas, taxa considerada alta para o curso e a 

modalidade. Destaque-se que todos os matriculados no curso eram professores da 



 

rede oficial de ensino em exercício, de cerca de 220 munícipios do Estado de São 

Paulo.  

Ao todo, até o momento, já são 7.276 alunos formados em cursos de graduação, 

pós-graduação e extensão oferecidos pela UNIVESP. 

Entre os meses de julho e agosto de 2013, foi realizado o processo seletivo para a 

terceira turma do curso de Especialização em Ética, Valores e Cidadania na Escola, 

realizado em cooperação com a USP. Foram 300 vagas distribuídas em seis cidades 

do Estado, totalizando 2.300 vagas já oferecidas para o curso.  

O processo seletivo para a quarta turma do curso de Licenciatura em Ciências, 

também oferecido pela UNIVESP em parceria com a USP, está em andamento pela 

Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST). A nova oferta é de 360 vagas 

em sete cidades, somando 1.440 já oferecidas para esse curso de graduação. A 

primeira chamada dos aprovados para matrícula será divulgada em fevereiro. 

Atualmente, estão sendo tomadas providências institucionais, pedagógicas, 

técnicas, tecnológicas e práticas junto ao MEC, junto à Capes,  junto à Secretaria de 

Estado da Educação e junto ao Centro Paula Souza para a oferta dos novos cursos 

de Licenciatura em Matemática, em Física, em Química e em Biologia, e das 

graduações em Engenharia de Computação e em Engenharia de Produção, que 

serão ofertados ainda em 2014.  

Para informações mais detalhadas sobre os cursos já oferecidos pela UNIVESP 

(vagas, turmas e polos), ver o ANEXO I.  

O ANEXO II traz o mapa de distribuição no Estado de São Paulo dos polos dos 
cursos já oferecidos pela UNIVESP.  

Além dessas ações, foram desenvolvidas as matrizes curriculares dos cursos de 
graduação específicos da UNIVESP, a partir de sua premissa central de realizar 
estudos a partir de ciclos que possam ser partilhados por diferentes áreas, com 
atividades curriculares comuns a todos os cursos, outras mais voltadas para o 
desenvolvimento em uma grande área e, finalmente, a formação em uma 
graduação específica. 

Inicialmente, foi determinado o elenco de atividades curriculares que devem fazer 
parte de qualquer curso de graduação da UNIVESP e também que cada etapa do 
curso seria desenvolvida a partir da elaboração de um projeto integrador, 
permeando todas as demais atividades do estudante naquele momento. Além 
disso, algumas disciplinas como Comunicação e Expressão, Matemática, Estatística, 
Inglês, Meio Ambiente e Sustentabilidade, dentre outras, passaram a fazer parte do 
núcleo comum de todas as áreas. 



 

Em seguida, foram determinadas seis grandes áreas para a formação inicial geral: 
Exatas, Humanas (Comunicação e Ciências Sociais), Biológicas (Saúde e Biológica), 
Gestão, Informática e Formação de Professores (Ciências e Matemática; 
Comunicação e Expressão, Ciências Sociais e Pedagogia). 

Finalmente, foram desenvolvidos, na grande área da Gestão, cursos de Gestão 
Pública, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais, e, 
na grande área da Formação de Professores, cursos de Licenciatura em Ciências, 
Biologia, Física, Química e Matemática. 

As matrizes curriculares dos cursos foram desenvolvidas de modo a possibilitar o 
estudo das disciplinas comuns e da formação na grande área em dois anos, 
correspondentes à certificação em curso sequencial de formação específica, 
seguindo-se o terceiro e/ou quarto e/ou quinto anos conforme o curso. 

As matrizes curriculares dos cursos estruturados encontram-se no ANEXO III deste 
Relatório. 

 

2.3. Recursos financeiros 

O resumo das despesas referentes aos recursos de 2013 da UNIVESP pode ser 

observado nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 1. Despesas pagas com Pessoal em 2013 

Folha de Pessoal 

Out/2013 + 

Encargos 

Folha de Pessoal 

Nov/2013 + 

Encargos 

Folha de Pessoal 

13º Sal/2013 + 

Encargos 

IR sobre a Folha 

de Pessoal 

Dez/2013 

R$ 172.852,35 R$ 210.470,00 R$ 47.229,67 R$ 34.550,01 

TOTAL GERAL: R$ 465.102,03 

 

Tabela 2. Despesas pagas com Contratos e Convênios em 2013 

Contratos UNIVESP Valores em Reais Convênios Valores em Reais 

002/2013 R$ 9.216,00 UNIVESP 02/2013 R$ 9.074.353,00 

003/2013 R$ 600,00 SDECT 61/2012 R$ 971.466,00 

005/2013 R$ 22.357,44 
  

TOTAL 32.173,44 TOTAL R$ 10.045.819,00 

Tabela 3. Demais despesas pagas em 2013 



 

Certificado Digital E-CPF R$ 250,00 

Certificado Digital E-CNPJ R$ 187,50 

Laudo Técnico CPOS R$ 5.000,40 

TOTAL R$ 5.437,90 

 

Tabela 4. Despesas pagas em 2014 com recursos de 2013 - Restos a Pagar 

Contrato UNIVESP 001/13 R$ 7.942,00 

FGTS sobre a 2ª parcela do 13º Salário R$ 2.650,33 

FGTS sobre folha - Dez/13 R$ 13.516,53 

Fl. Pessoal V. Liq. Dez/13 R$ 128.459,29 

INSS 11% + 20% + RAT sobre a folha de pessoal do mês de 

Dez/13 
R$ 41.428,27 

INSS 11% e 20% sobre o contrato UNIVESP nº 005/13 no mês 

de Dez/13 
R$ 2.320,61 

IR sobre contrato UNIVESP nº 005/13 no mês de Dez/13 R$ 1.645,40 

Dell Computadores R$ 7.386,15 

TOTAL R$ 205.348,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 5. Despesas a serem pagas em 2014 com recursos de 2013 - Restos a 

Pagar 

Contrato UNIVESP 003/13 R$ 1.640,00 

Contrato UNIVESP 005/13 R$ 7.212,71 

Contrato UNIVESP 006/13 R$ 6.460,15 

Contrato UNIVESP 007/13 R$ 2.812,50 

Convênio SDECT 61/12 R$ 873.707,00 

Convênio SES 001/10 R$ 3.728.664,00 

Edital UNIVESP 02/13 R$ 326.986,90 

Serviços Gráficos R$ 3.950,00 

Certificado Digital E-CPF R$ 250,00 

PIS sobre o 13º Salário e fl. de Dez/13 R$ 2.076,24 

TOTAL R$ 4.953.759,50 

 

2.4. UNIVESP TV 

A UNIVESP TV é uma das ferramentas de informação e comunicação da UNIVESP, e 

visa à formação integral do cidadão, oferecendo programação de apoio aos cursos 

da instituição, bem como conteúdo de qualidade para a sociedade em geral, na 

linha do “conhecimento como bem público”. 

Realizado em parceria com a Fundação Padre Anchieta, a sintonia se dá através dos 

canais digitais da multiprogramação da TV Cultura. Em São Paulo, o canal é o 2.2. 

Santos - Guarujá, canal 3.2; Ribeirão Preto, 4.2, Campinas 10.2 e São José dos 

Campos, 27.2. O canal é aberto e a programação pode ser consultada na sua página 

na internet: http://univesptv.cmais.com.br/. 

O conteúdo da UNIVESP TV também fica disponível à população pelo seu canal no 

YouTube (http://www.youtube.com/user/univesptv). Criada em 2010, a conta já 

obteve mais de 13,5 milhões de visualizações – o que coloca a UNIVESP entre as 40 

universidades do mundo com canal no YouTube com mais acessos. 

http://univesptv.cmais.com.br/
http://www.youtube.com/user/univesptv


 

Alguns dos conteúdos produzidos pela UNIVESP TV e disponibilizados pela 

internet são organizados na forma de cursos livres – até o momento são 36 cursos, 

acessíveis no endereço: http://univesptv.cmais.com.br/cursos#bloco3 

 

2.5. Revista Pré-UNIVESP 

A Pré-UNIVESP (http://www.UNIVESP.ensinosuperior.sp.gov.br/preUNIVESP/) é 

uma publicação eletrônica de divulgação científica, voltada ao apoio do estudante 

pré-universitário. As edições da revista são mensais e temáticas, com reportagens 

jornalísticas, artigos, entrevistas, textos literários e material visual, como 

infográficos e vídeos.   

Lançada em junho de 2010, a publicação é aberta e traz materiais de qualidade, 

gratuitos e agradáveis. Os conteúdos são focados nos grandes assuntos da 

atualidade, com textos que abordam temas presentes na grade curricular do ensino 

médio e nos vestibulares, mantendo o tom jornalístico de novidade e buscando 

interpretações novas e estimulantes.  

Atualmente está no ar o número 37 da revista, que já conta com mais de 1,1 milhão 

de visitantes e média de 30.000 visitas mensais.  

São Paulo, 31 de janeiro de 2014. 

 

 

CARLOS VOGT 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://univesptv.cmais.com.br/cursos#bloco3
http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/preunivesp/


 

ANEXO I 

Tabela 6. Número de vagas dos cursos oferecidos pela UNIVESP, por nível, 

polo e turma: 

CURSOS 
Soma de 
VAGAS 

Pós-graduação 2650 

Ética, Valores e Cidadania na Escola 2300 
Bauru 100 

1ª turma 50 
2ª turma 50 

Bertioga 50 
1ª turma 50 

Campinas 250 
1ª turma 100 
2ª turma 100 
3ª turma 50 

Guarujá 100 

1ª turma 50 
2ª turma 50 

Jau 50 
2ª turma 50 

Jundiaí 50 
2ª turma 50 

Lorena 100 
1ª turma 50 
2ª turma 50 

Piracicaba 125 
1ª turma 50 

2ª turma 50 
3ª turma 25 

Praia Grande  50 
1ª turma 50 

Ribeirão Preto 250 
1ª turma 100 
2ª turma 100 
3ª turma 50 

Santos 250 
1ª turma 100 
2ª turma 100 

3ª turma 50 
São Carlos 125 

1ª turma 50 



 

2ª turma 50 
3ª turma 25 

São Paulo - Cidade Universitária 350 
1ª turma 150 
2ª turma 150 
3ª turma 50 

São Paulo - EACH 350 
1ª turma 150 

2ª turma 150 
3ª turma 50 

São Vicente 100 
1ª turma 50 
2ª turma 50 

Ética, Valores e Saúde na Escola 350 

1ª turma  
Campinas 100 
Ribeirão Preto 50 
São Carlos 50 
São Paulo 150 

Graduação 2790 

Licenciatura em Ciências 1440 
Jau 80 

3ª turma 40 
4ª turma 40 

Lorena 80 
3ª turma 40 

4ª turma 40 
Piracicaba 260 

1ª turma 90 

2ª turma 90 
3ª turma 40 
4ª turma 40 

Ribeirão Preto 260 
1ª turma 90 
2ª turma 90 
3ª turma 40 
4ª turma 40 

Santos 80 
3ª turma 40 
4ª turma 40 

São Carlos 260 
1ª turma 90 
2ª turma 90 



 

3ª turma 40 
4ª turma 40 

São Paulo 420 
1ª turma 90 
2ª turma 90 
3ª turma 120 
4ª turma 120 

Pedagogia 1350 

1ª turma  
Araçatuba 50 
Araraquara 50 
Assis 50 
Bauru 100 
Botucatu 50 

Dracena 50 
Franca  50 
Guaratinguetá 100 
Ilha Solteira 50 
Itapeva 50 

Jaboticabal 50 
Ourinhos 50 
Presidente Prudente 50 
Registro 50 
Rio Claro 50 
Rosana 50 
São José do Rio Preto 50 
São Paulo - Barra Funda 100 
São Paulo - Ipiranga 100 
São Vicente 100 

Sorocaba 50 
Tupã 50 

Extensão 10450 

Espanhol 2500 
Região Metropolitana de São Paulo 2500 

1ª turma 1440 
2ª turma 1060 

Formação para Educação a Distância e Mediação para 
professores do Centro Paula Souza 370 

Estado de São Paulo (totalmente a distância) 370 
1ª turma 91 

2ª turma 123 
3ª turma 156 

Formação para Educação a Distância e Mediação para 80 



 

profissionais da Defesa Civil 

Estado de São Paulo (totalmente a distância) 80 
1ª turma 80 

Inglês 7500 
Região Metropolitana de São Paulo 7500 

1ª turma 4000 
2ª turma 3500 

Total Geral 15890 

 

 


