SBFa
EDITAL PARA CURSOS DE FORMACAO A SEREM OFERECIDOS COM O SELO SBFa

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA (SBFa) torna público este edital, de
acordo com as normas em vigor, para as inscrições de propostas de cursos de formação a
serem oferecidos com o Selo da SBFa. Poderão encaminhar propostas de parceria os sócios
ativos da SBFa.
Para que a proposta seja analisada pela SBFa, as informações do curso deverão ser
encaminhadas
em
formulário
específico
(https://docs.google.com/document/d/1zs_tdO4iqKuwsyRfc9bZ52zvPsFBsu821wnkEHF1LgU/e
dit), abordando a modalidade e o tema do curso, bem como a carga horária, objetivos de
aprendizagem, programa completo, estratégias de ensino e de avaliação, além do corpo
docente sugerido e a bibliografia básica.
A análise de mérito da proposta será realizada pelo Departamento da SBFa diretamente
relacionado ao tema, ou pela Comissão de Ensino da SBFa. Os cursos cujas propostas forem
aprovadas terão seu projeto pedagógico desenvolvido pelo proponente, em parceria com a
diretoria científica da SBFa, de forma colaborativa.
Os cursos aprovados deverão contar com um coordenador pedagógico que ficará responsável
convidar e coordenar os professores que serão responsáveis por elaborar o material didático
para os fins acadêmicos e educacionais relacionados ao tema, de acordo com o programa dos
módulos/disciplinas, como também, proceder à avaliação dos alunos através do controle da
realização das tarefas solicitadas e do aproveitamento mínimo exigido nas atividades
avaliativas. Também deverá contar com um monitor bolsista da SBFa que ficará
responsável por todo apoio pedagógico necessário. Os professores e outros profissionais
envolvidos no trabalho ou mesmo ministrando o curso deverão autorizar a cessão de direito de
imagem e voz.
Os cursos deverão ser totalmente assíncronos ou híbridos. As atividades educacionais
realizadas de forma assíncronas poderão ser oferecidas na Plataforma do proponente ou na
Plataforma da SBFa, sendo que no último caso a SBFa irá fornecer a estrutura da plataforma
EaD e assistência para alimentar a plataforma EaD com aulas e conteúdos, sendo que as
videoaulas ficarão hospedadas na plataforma Vimeo com domínio específico considerando o
site da plataforma EaD da SBFa. Caso o curso seja realizado na Plataforma EaD da
proponente, a mesma ficará responsável pelo armazenamento do conteúdo pedagógico,
avaliações e registro dos alunos matriculados, bem como o integral gerenciamento das aulas.
Todas as atividades síncronas, se houver, serão de responsabilidade da proponente.
O gerenciamento financeiro, incluindo a contratação e pagamento dos docentes e profissionais
de apoio, como tradutores, deverá ser realizado pela SBFa quando o curso for oferecido na
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Plataforma EaD da SBFa. Quando o curso for oferecido na plataforma do proponente, este será
o responsável por todo gerenciamento financeiro do curso. Os percentuais de distribuição de
lucros serão estabelecidos em contrato específico.
Para os cursos a serem oferecidos por meio desta parceria, a SBFa ficará responsável por
produzir as artes referente à divulgação do curso, divulgar o curso nas redes sociais e emitir o
certificado do curso com o selo da SBFa.
O presente edital tem início em 09 de agosto de 2021 e permanece vigente por 12 meses,
sendo que o proponente receberá a resposta da SBFa em até 30 dias após completar o
processo de preenchimento das informações obrigatórias e concluir a submissão do formulário.

São Paulo,10 de Agosto de 2021.
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