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A Jornada da Cidadania se realiza na forma de
construção de uma caminhada rumo ao
conhecimento englobando as aulas gravadas e os
estudos dirigidos.
O total de pontos regulamentares será de 140
pontos, ou seja, 10 pontos por cada aula
disponibilizada semanalmente.
Será aprovado e receberá certificado aquele que,
ao final, alcançar ao menos 105 pontos (75%).







Ao longo da jornada, serão disponibilizados
pontos extras a serem adicionados na pontuação:
quiz complementares com valor de 1 ponto na
resposta total e a participação em cada uma das
3 lives previstas valerá 5 pontos.
Toda quarta-feira serão disponibilizados novos
vídeos e novo material de estudo.
Os conteúdos ficarão disponíveis durante todo o
período do curso, mas o(a) jornadeiro(a) poderá
responder o quiz de avaliação em até 10 dias
após a disponibilização da missão semanal.







Passados os 10 dias sem o preenchimento do
quiz, o(a) jornadeiro(a) perde a oportunidade de
ganhar pontos regulamentares da referida
semana.
A critério da coordenação e mediante aprovação
da FAP, poderá ser estipulada uma premiação ou
certificado especial para aqueles que concluírem
a Jornada com 140 pontos.
A coordenação poderá publicar o ranqueamento
com os(as) jornadeiros(as) que mais pontuarem.





A monitoria é um trabalho voluntário, sem nenhum
vínculo laboral, que consiste no acompanhamento
diário, sem obrigação de marcar data e hora fixa.
Cada monitor(a) deve organizar a melhor forma de
interação com a turma que lhe cabe.




Nessa liberdade de interação, recomenda-se a
criação de grupo de whats para informes e a
utilização também do fórum da plataforma.




Apesar de não ser obrigatória, nada obsta que seja
marcada data e hora para o exercício da atividade.









As funções da monitoria são as seguintes:
i) Enviar todos os informes de prazos e
atividades sob orientação da coordenação ;
ii) Tirar dúvidas;
iii) Monitorar o cumprimento das atividades
de cada um;
iv) Motivar e incentivar as pessoas, para que
cumpram as atividades e terminem a jornada
com êxito



Os(As) monitores(as) devem elaborar um relatório simples,
com formulário a ser preparado pela coordenação, em
até 05 dias após o término do período de disponibilidade
do quiz de avaliação semanal.

O relatório deve informar basicamente o seguinte:
1. Índice de visualização dos conteúdos,
2. Índice de preenchimento do quiz de avaliação e,
3. Se há alguma ocorrência significativa que mereça atenção
da coordenação, seja positiva, seja negativa.




É importante que a interação dos(as) monitores(as) com a
turma fique restrita aos temas e questões inerentes à
jornada, não permitindo assuntos alheios nos debates e
grupos de whats.









Dados gerais:
Carga horária: 36 h.a.
Início: 12/02/2019.
Número de semanas e carga horária semanal:
14 semanas/ 2h.a. de conteúdo semanal
+ 8 h.a. em 3 lives (uma por mês: 2 lives de
3h.a. e 1 live de 2 h.a.).






Composição do conteúdo semanal de 2ha:
1. Carga horária estimada de produção da FAP:
25min.
1 Vídeo-aula de 15min.
3 Vídeo-aulas de aprox. 3min.

2. Carga horária de estudos dirigidos: 95min.
Composição dos estudos dirigidos:
 i) Carga horaria estimada de leitura: 45min (textos,
artigos, capítulos de livros disponibilizados na
plataforma).
 Ii) Carga horária de conteúdo multimídia: 50min
(vídeos, filmes, TedX, podcasts).




5 PILARES:



1. Ética e integridade na ação política



2. Estratégia e liderança



3. Fundamentos de teoria política e
democracia



4. Comunicação eficaz



5. Casos de sucesso e ações práticas





Formar e capacitar cidadãos acerca de conteúdos
relevantes à política, com foco em uma
construção inovadora, democrática, reformista,
institucionalista e políticas baseadas em
evidência e resultados.
Ofertar conhecimento para o desenvolvimento
de ações práticas que melhorem a vida dos
cidadãos, conciliadas com pensamento crítico,
para que os estudantes posso participar
construtivamente do debate político.







Democratizar o acesso ao conhecimento
enquanto forma de promoção da cidadania,
observando a liberdade de tempo, de ritmo e de
lugar propiciados pela plataforma Ead.
Concretizar as finalidades institucionais da FAP
na fomento educacional e na formação política.
Fornecer as bases fundamentais para
adequada preparação e qualificação
candidatos para o pleito eleitoral de 2020.

uma
dos



1.

2.

O aluno deve demonstrar:
Compreensão do material apresentado,
relacionando
as
bases
teóricas
do
conhecimento político e sua inserção no
processo histórico;
Domínio básico do conteúdo e das
diretrizes da ação ética e de liderança na
política;





Incremento em sua capacidade de exercer a
comunicação política de maneira eficaz,
presencialmente e nos meios digitais;
Conhecimento acerca dos casos de sucesso e
das premissas fundamentais para iniciar uma
campanha eleitoral








Funcionamento:
i) Estrutura do curso e programação das aulas
em torno das 5 disciplinas que formam os
pilares do conteúdo programático.
ii)
processos
de
gamificação
desenvolvimento
da
Jornada,
acumulação de pontos a cada fase.

no
com

iii) Disponibilidade de fórum e atividades de
interação








Juntamente
com
cada
aula,
será
disponibilizado um quiz de avaliação de
conteúdo e de aspectos gerais do professor e
da aula.
O quiz semanal valerá até 10 pontos ao(à)
jornadeiro(a), a depender dos acertos nas
perguntas sobre o conteúdo.
Serão 7 questões de conteúdo e 3 de
aspectos e impressões sobre a aula.







Não existe nota de corte e nem nota mínima
por aula, os pontos serão contabilizados na
totalidade da trajetória percorrida.
No entanto, sem a resposta ao quiz, não será
possível ganhar os pontos da semana.
O Quiz de avaliação será feito apenas uma
vez. Após respondido e enviado, o sistema
contabiliza.

