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São Paulo, 17 de setembro de 2018. 

 

Ofício GS nº 323/2018 
Ref.: Divulgação e convite para o Curso EAD 
 

Prezado Senhor,  

 

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência-SEDPcD, em parceria com a Escola de 

Governo e Administração Pública-Egap, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão-SPG, dirige-

se a Vossa Excelência para apresentar o Curso on-line de Combate à Violência contra a Pessoa com 

Deficiência. 

Pensando na comodidade dos participantes, o curso utiliza-se da internet como meio para 

propiciar essa capacitação, o que facilita o acesso e a aprendizagem contínua.  

Pedagogicamente estruturado, o curso visa a transmitir informações sobre a realidade das 

pessoas com deficiência submetidas a situações de violência. Todas as informações relativas ao curso 

(estrutura, conteúdo, regras de participação, etc.) estão no sítio da Egap: 

http://escolavirtualegap.planejamento.sp.gov.br  

Para participar, o servidor deverá fazer sua inscrição de 24 de setembro a 05 de outubro, 

preenchendo uma ficha cadastral que estará disponível na internet, no endereço acima. O acesso ao 

curso é gratuito e exclusivo para todos os servidores. 

A Turma 1 começará em 10 de outubro de 2018 e tem validade de dois meses. Para as demais 

turmas, o interessado deverá visitar o sítio acima. 

Para cumprir satisfatoriamente as atividades propostas, recomenda-se que o participante 

reserve cerca de cinco horas por semana, ou seja, uma hora por dia útil. Se adotar esse ritmo de 

estudo, o participante completará o curso em dois meses.  

http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/
http://escolavirtualegap.planejamento.sp.gov.br/
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Solicitamos, portanto, a divulgação desse curso a todos os servidores de sua secretaria e aos 

órgãos vinculados. 

A SEDPcD deseja que, durante e ao final dessa capacitação, o participante possa difundir formas 

de diminuir os alarmantes índices de violência contra pessoas com deficiência.   

 

Atenciosamente, 

 

 

 

LINAMARA RIZZO BATTISTELLA 
Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor  
DOUTOR MARCO ANTONIO ZAGO 
DD. Secretário de Estado 
Secretaria Estadual da Saúde - SES 
São Paulo - SP 
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