Objetivo do curso
Apoiar a formação permanente de professores
do ensino fundamental e educação infantil
em atividades teóricas e práticas de promoção
da alimentação adequada, saudável e solidária na escola,
extensivas a estudantes de graduação. As atividades
do curso são voltadas às práticas pedagógicas
desenvolvidas no ensino fundamental
e na educação infantil.

Quem são os alunos do curso?
O curso é destinado a professores do ensino infantil
e fundamental e pode contatar com a participação
de todos da comunidade escolar e até da comunidade
externa (alunos de graduação, pais, agricultores...),
desde que estejam dispostos e consigam viabilizar
suas participações em atividade de alimentação
e nutrição inseridas no currículo da escola, as quais
sejam desenvolvidas junto aos alunos e professores.
Pré – requisitos: Acesso semanal e conhecimento
elementar das ferramentas da internet. Ser professor
ou atuar junto à escola.

Como funciona o curso?
O curso tem duração de 15 semanas, contabilizando
60 horas. Os alunos poderão realizar o estudo
no horário que lhes for mais conveniente.
O mais importante é que disponha
de aproximadamente 4 horas semanais para
a realização das atividades.
No decorrer do curso o aluno desenvolverá um projeto
prático, que contabilizará 60% do aproveitamento
do curso. A cada semana será disponibilizado um texto
e, a partir deste, solicitado o desenvolvimento
de uma tarefa, que poderá ser prática ou teórica.
O resultado da tarefa será postado na Internet
pelo aluno.
Serão realizados no mínimo dois encontros presenciais:
o primeiro para cadastro e aprendizado sobre
o funcionamento da plataforma moodle na internet
e o segundo para apresentação dos projetos dos alunos
e avaliação do curso.
A UNESP, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, emitirá
certificados aos alunos que cumprirem ao menos 70%
das atividades e obtiverem conceito igual ou superior
a C, numa escala de A até E.
Para participar do INTERANUTRI o município
ou instituição interessada terá que dispor de tutores
locais. Um tutor para cada 30 alunos. O tutor deve
ser alguém com formação superior e experiência
na área de educação, com disponibilidade de 10 horas
por semana para o trabalho de tutoria. O tutor será
formado pela UNESP em um encontro presencial
de dois dias, seguidos de um período de atividades
online. Haverá certificado para o tutor, contabilizando
150 horas.

Quais as atividades do tutor?
Participa de atividades de formação pessoal:
um seminário de dois dias e um encontro de avaliação.
Coordena o encontro presencial com os alunos
da sua turma INTERANUTRI para apresentação
da plataforma moodle.
Acompanha online semanalmente as atividades
dos alunos, esclarecendo as dúvidas e dificuldades.
Registra na plataforma moodle a participação
dos alunos e comenta as tarefas realizadas
pelos mesmos.
Avalia as tarefas realizadas pelos alunos.
Realiza ao menos duas visitas na escola
para acompanhamento do trabalho prático.

O que é preciso para ser tutor do curso?
Apresentar formação superior, ter experiência como
educador, dominar as ferramentas básicas da internet
e apresentar bom domínio da comunicação oral
e escrita. Dispor de acesso diário ao computador,
com dedicação de 10 horas por semana.

Como participar?
O município ou a entidade interessada deve entrar
em contato com a equipe do Interanutri na UNESP
(14) 3811 6232, ramal 219 ou pelo e-mail
redesans@redesans.com.br.
O interessado em ser tutor deve buscar informação
no próprio município ou no site da Rede-SANS,
clicando em EAD: www.redesans.com.br
Treinamento para os tutores: 02 e 03/02
Tarefas online para tutores: 06/2 a 02/03
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