
 

 

 

NOTA DE EXPLICAÇÃO 
 

CONTINUIDADE DOS CURSOS DE EXTENSÃO  
 

 
Estimados(as) alunos(as), 
 
 Com a finalidade de retomar os cursos extensionistas oferecidos neste 
ano, houve a total adaptação para o formato online. 
 
 O formato online irá perdurar enquanto persistir o período de pandemia e 
a necessidade de isolamento social. Caso este lamentável cenário consiga ser 
superado antes do término do curso, eles retornarão ao formato presencial. 
 
 Assim sendo, os encontros vão acontecer por meio remoto pelo zoom, ao 
vivo, através da plataforma Moodle (em formato análogo ao adotado para a 
monitoria e aula remota da graduação). 
 
 Com a finalidade de causar o menor impacto possível, os cursos ofertados 
irão observar os dias e horários previamente estabelecidos. 
 
 Na atualidade, serão oferecidos 5 cursos, preenchendo a semana inteira 
com programação extensionista, observando a seguinte ordem: 
 

- DIREITOS HUMANOS (às segundas-feiras); 
- LEGAL ENGLISH (às terças-feiras); 
- PRÁTICA TRABALHISTA PARA INICIANTES (às quartas-feiras); 
- DIREITO, EMPRESA E TECNOLOGIA (às quintas-feiras); 
- DIREITO ELEITORAL (às sextas-feiras); 

 
 Os cursos são abertos para todos os alunos da Faculdade de Direito de 
Franca, bem como para toda comunidade externa que sinta interesse em 
participar e aprender sobre alguns dos temas ofertados. 
 
 Para todos os cursos (inclusive aqueles que já tinham sido iniciados antes 
da pandemia) serão abertas novas vagas. Assim sendo, interessados em 
participar de qualquer um dos cursos citados acima podem encaminhar um email 
para assessoriapedagogica.fdf@gmail.com informando seu desejo de realizar 
matricula naquele(s) de seu interesse. 
 

O custo de cada curso permanece no valor de R$ 25,00 e não há nenhum 
impedimento em participar de mais de um curso. 
 
 Ao longo desta semana será implementa a ferramenta para que os alunos 
possam fazer o pagamento, em breve serão divulgadas novas informações. 
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Todavia, recomendamos que todos interessados encaminhem o email para 
assessoriapedagogica.fdf@gmail.com o mais breve possível para garantir a sua 
vaga. 
 
 Aos alunos desinteressados em dar continuidade no curso, basta 
encaminhar um email para prestando sua manifestação que o valor será 
devolvido. 
 
 Atenciosamente. 
 

Franca, 19 de junho de 2020. 
 
 
 

Prof. Dr. Frederico Thales de Araújo Martos 
Coordenador do Núcleo de Atividades Extensionistas. 

 
 

ACESSE AQUI TODOS OS CURSOS DE EXTENSÃO 
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