
1. Eu não tenho vínculo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, eu posso 

me inscrever no curso? 

Não. O Programa Educação Alimentar – Integrando Ciência, Escola e Saúde – 1ª Edição/2020 

foi desenvolvido exclusivamente para o quadro de funcionários da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. Somente estes servidores terão acesso à plataforma de aprendizagem do 

curso e direito à certificação. 

 

2. Eu tenho vínculo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e não sou da 

área de Ciências Biológicas, eu posso fazer o curso? 

Sim. O curso foi desenvolvido para que profissionais com diferentes formações possam 

aprender mais sobre alimentação saudável, subsidiando futuras ações envolvendo o tema no 

ambiente de escolas estaduais do Estado de São Paulo. Faz parte dos objetivos do curso 

despertar nos cursistas motivação para que incorpore os conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso na sua prática profissional com os alunos. Este curso não requer conhecimentos 

sobre alimentos e nutrientes, e sua linguagem é acessível para o público alvo, portanto, não 

exigirá dos cursistas conhecimentos prévios sobre nutrição. 

 

3. Eu tenho vínculo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e sou da área 

de Ciência Biológica, eu devo fazer o curso? 

Sim. O curso visa capacitar todo o quadro de servidores vinculados à Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo, por meio de conhecimentos cientificamente comprovados sobre 

educação alimentar e nutricional. Esse aprendizado irá subsidiá-lo na missão de abordar esse 

tema em atividades em sala de aula e na escola. Este curso não requer conhecimentos sobre 

alimentos e nutrientes, e sua linguagem é acessível para o público alvo, portanto, não exigirá 

dos cursistas conhecimentos prévios sobre nutrição.  

 

4. Por que é importante realizar o curso? 

A Lei aprovada nº 13.666/2018, que entrou em vigor em novembro de 2018, acrescenta na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) o artigo 26 nº 9.394/1996 que descreve “a 

educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais” nos currículos da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Desta forma, é interessante que 

os educadores realizem cursos de capacitação para se tornarem mais aptos para colocar em 

prática a Lei no 13.666/2018 pautados de conhecimentos atualizados e com respaldo científico 

sobre o tema alimentação saudável.  

 

5. Quantas vagas serão oferecidas? 

Serão ofertadas 10.000 vagas para esta edição, a serem preenchidas por adesão e por ordem 

de inscrição. 

 

6. O curso é a distância? 



Sim, o curso é 100% online, realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Moodle/USP (https://cursosextensao.usp.br/dashboard/). 

 

7. Quem terá acesso às minhas informações? 

Todas as informações fornecidas serão mantidas sob absoluto sigilo em banco de dados 

hospedado na plataforma Moodle/USP. Apenas as coordenadoras do Programa Educação 

Alimentar – Integrando Ciência, Escola e Saúde – 1ª Edição/2020 terão acesso a essas 

informações e, ainda assim, de modo que não seja possível sua identificação pessoal. Este 

Programa tem aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 80676417.2.0000.0062). 

 

8. O curso terá tutor? 

Não, o curso será oferecido na modalidade à distância, em formato de estudos autônomos e 

de modo autoinstrucional (sem tutoria, interação ou mediação) no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) Moodle/USP. 

 

9. Como é registrado a frequência? 

A frequência é registrada pela participação nas atividades obrigatórias contidas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle/USP. 

 

10. Quais são os critérios de aprovação? 

 

✔ Aceitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

✔ Responder o Questionário de Caracterização (Etapa 1); 

✔ Realizar no mínimo 75% das atividades obrigatórias propostas durante a Capacitação 

(Etapa 2); 

✔ Enviar a atividade proposta no Eixo IV (Etapa 2); 

✔ Responder o Questionário de Avaliação (Etapa 3). 

 

11. O curso terá encontro presencial? 

Não, o curso é 100% online, realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Moodle/USP. 

 

12. Qual a duração do curso? 

O cursista deverá realizar as atividades obrigatórias do curso durante um período de no 

máximo 2 meses (60 dias), contando a partir da abertura do curso no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) Moodle/USP. 

https://cursosextensao.usp.br/dashboard/


 

13. Quais são os pré-requisitos para a inscrição no curso? 

O público alvo da 1ª Edição/2020 é todos os servidores vinculados à Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo 

 

14. Como eu faço a inscrição? 

A inscrição será no site https://cursosextensao.usp.br/dashboard/. Caso você já tenha a senha 

de acesso no Moodle Extensão USP, faça seu login utilizando seu número USP e sua senha.  

Caso você não tenha senha, será preciso fazer seu cadastro. Insira o seu CPF e o Código de 

Convite (PMm&EV.D&WKn360X), e depois clique em Criar nova conta. 

Após inscrição, faça a busca pelo nome do Programa. Clique no Programa desejado. Insira a 

Chave de inscrição (que é o mesmo que o Código de Convite - PMm&EV.D&WKn360X) e clique 

em Inscreva-me. 

Pronto, você já está inscrito no Programa Educação Alimentar – Integrando Ciência, Escola e 

Saúde – 1ª Edição/2020 na plataforma Moodle e terá acesso a todos os recursos online. 

 

15. Quais são as configurações mínimas do meu computador/celular e internet para 

acessar o ambiente EAD? 

O Moodle/USP é compatível com qualquer navegador padrão da Web para Desktop 

(computador) e para celular. Entretanto, o Moodle/USP é testado regularmente com os 

seguintes navegadores: 

• Desktop: 

✓ Chrome; 

✓ Firefox; 

✓ Safari; 

✓ Edge; 

✓ Internet Explorer. 

• Celular: 

✓ MobileSafari; 

✓ Google Chrome. 

Para otimizar a performance do Moodle/USP e aumentar a segurança do usuário, 

recomendamos que você mantenha seu navegador atualizado. Ver link: 

https://whatbrowser.org  

Nota: Navegadores com problemas de compatibilidade conhecidos com o Moodle 3.7: 

✓ Internet Explorer 10 e inferior; 

✓ Safari 7 e inferior. 

Dúvidas em relação à configuração: 

https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.7_release_notes#Client_requirements  

https://cursosextensao.usp.br/dashboard/
https://whatbrowser.org/
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.7_release_notes#Client_requirements


Além destas condições, é necessário acesso à som (via caixa de som ou fone de ouvido) e 

software para leitura e edição de texto/planilhas (por exemplo, PDF, MS Office, LibreOffice ou 

Google Docs). 

 

16. Não consigo acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle/USP. A 
página dá erro. O que eu devo fazer?  

Tente acessar o endereço através do link: https://cursosextensao.usp.br/dashboard/, 

recarregue utilizando outro navegador (ver pergunta 15). Se o problema persistir, entre em 

contato conosco pelo e-mail: peduca@fsp.usp.br. 

 

17. Quanto tempo após o término do curso eu irei receber o meu certificado? 

O cursista terá acesso ao certificado via e-mail no prazo de 10 dias após o término do período 

do curso. A certificação para os cursistas da SEDUC somente será emitida após homologação 

do curso, com publicação da Portaria de Homologação EFAPE em DOE e constar, 

obrigatoriamente, no corpo do certificado, a informação da Portaria de Homologação EFAPE. O 

cursista em exercício na SEDUC-SP poderá utilizar o certificado do curso para a evolução 

funcional pela via não acadêmica, de acordo com a legislação vigente referente ao seu quadro 

de atuação. 

 
18.  Como eu entro em contato com a coordenação do Programa Educação Alimentar – 

Integrando Ciência, Escola e Saúde – 1ª Edição/2020?  
Para entrar em contato conosco, envie um e-mail para peduca@fsp.usp.br. 

 

https://cursosextensao.usp.br/dashboard/
mailto:peduca@fsp.usp.br
mailto:peduca@fsp.usp.br

