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O curso de Aperfeiçoamento terá duração de quatro bimestres letivos, com a seguinte estrutura de disciplinas:
Disciplinas
Tópicos de conteúdos do Currículo Mínimo do 1º bimestre
Tópicos de conteúdos do Currículo Mínimo do 2º bimestre
Tópicos de conteúdos do Currículo Mínimo do 3º bimestre
Tópicos de conteúdos do Currículo Mínimo do 4º bimestre
Reflexões de práticas e metodologias com uso de tecnologias

Carga horária
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
20 horas

As disciplinas serão ofertadas semestralmente acompanhando os bimestres e o calendário escolar da
SEEDUC-RJ.
2 - DAS INSCRIÇÕES
O candidato tem direito de realizar apenas um pedido de inscrição no curso e ano/série relativo a sua área de
atuação.
 No caso de estar em mais de um ano/série, deverá se inscrever na que tiver maior carga horária; no
caso de igualdade de carga horária, o candidato poderá optar por um dos anos/séries;
 Para concluir o curso o docente deverá permanecer no ano/série no qual se inscreveu até a conclusão
do curso;
2.1 - São pré-requisitos:
 Ler e conhecer o edital;
 Ser professor regente na rede estadual de ensino (SEEDUC-RJ)na disciplina e ano/série do curso
escolhido, na modalidade regular;
 Ter conhecimentos básicos de informática;
 Ter disponibilidade de horário para atualização e/ou aprofundamento de conhecimentos;
 Ter um e-mail pessoal ativo sem filtro antispam.
Caso o candidato queira trocar uma inscrição realizada para outro curso, deverá solicitar, até três dias úteis
antes do final das inscrições, por e-mail (para suporte-extensao@cecierj.edu.br), o pedido de cancelamento
da inscrição, informando CPF e número de inscrição. Uma vez cancelada a inscrição, o candidato deverá
realizar a nova inscrição obedecendo aos prazos contidos no calendário.

3 – DAS VAGAS
As vagas estão distribuídas por disciplina, série e unidade conforme o quadro a seguir:
Disciplina
Biologia

Língua
Portuguesa

Matemática

Série
1ª série do Ensino Médio
2ª série do Ensino Médio
3ª série do Ensino Médio
9º ano do Ensino Fundamental
1ª série do Ensino Médio
2ª série do Ensino Médio
3ª série do Ensino Médio
1ª série do Ensino Médio
2ª série do Ensino Médio
3ª série do Ensino Médio

Vagas por unidade Total de vagas
45
405
45
405
45
405
45
405
45
405
45
405
45
405
45
405
45
405
45
405

4 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de inscrição e seleção é realizado totalmente pela internet, no site http://cederj.edu.br/extensao,
respeitando as datas e prazos previstos no item 6 – Do calendário.
4.1- Pedido de inscrição
O candidato terá acesso à ficha de inscrição pelo site http://cederj.edu.br/extensao. Para solicitar inscrição nos
cursos ofertados, deve preencher ou atualizar os dados cadastrais, que são de sua responsabilidade. Ao
finalizar o pedido, uma mensagem será automaticamente enviada para validação do endereço eletrônico
cadastrado. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a unidade onde deseja participar dos
encontros presenciais. Não há qualquer vinculação entre a unidade de formação e a regional onde está
alocada sua matrícula.
4.2 –Critérios para seleção e preenchimento das vagas
As vagas serão preenchidas por ordem de pedido de inscrição, considerando os candidatos que atendam aos
pré-requisitos elencados no item 2.1.
No caso de não preenchimento de todas as vagas com o perfil definido no item 2.1., as vagas remanescentes
serão distribuídas por ordem de pedido de inscrição para outros professores regentes que atuam nas
disciplinas de que trata este edital, em séries diferentes do curso pretendido;
Os critérios de desempate são:
1. Ordem de inscrição neste processo seletivo;
2. Candidato mais idoso (Lei n° 10.741/04).
4.3 – Resultado
Não são enviadas mensagens sobre o resultado da seleção.Por isso, o candidato deve, no período
previsto no calendário, consultar o site e verificar o resultado da seleção. Não há ordem de classificação nem
lista de espera.

5 – DAS DISCIPLINAS E DO CURSO
Os Cursos de Aperfeiçoamento em Biologia, Língua Portuguesa e Matemática são gratuitos e têm carga
horária de 180 horas, organizada em quatro disciplinas de 40 horas que acompanham os bimestres letivos do
calendário escolar da SEEDUC-RJ, mais uma disciplina de 20 horas relacionada a práticas pedagógicas. As
regras de certificação estão no item 5.5.
Os cursos fazem parte do Programa Capacita Rede e se destinam a complementar a formação dos
professores da rede estadual com base na discussão de diferentes temáticas pertinentes à Educação Básica.
5.1 Da participação nas disciplinas
O login, a senha inicial e as instruções para acesso à sala de aula virtual serão informados junto com o
resultado no endereço eletrônico http://cederj.edu.br/extensao.
A sala de aula virtual será habilitada somente na data prevista para o início do período letivo (ver item 6 – Do
calendário). A partir de então, em todos os seus acessos o cursista deverá respeitar o Termo de Conduta na
Sala de Aula (disponível em http://cederj.edu.br/extensao/termo-de-conduta/); se não o fizer, poderá ser
desligado.
Será automaticamente desligado da disciplina o cursista que, sem justificativa, ficar sem participar das
atividades propostas ou sem acessar a sala de aula virtual nos primeiros 20 dias corridos, o que será
classificado como “abandono”; ele será retirado da sala de aula. Esse cursista ficará impedido de participar de
processo seletivo do curso por um período letivo.
Até 20 dias após o início do período letivo, o cursista poderá solicitar seu desligamento da disciplina
encaminhando uma mensagem para o e-mail suporte-extensao@cecierj.edu.br mencionando os motivos pelos
quais não poderá continuar. Receberá, então, um link para acessar e preencher o formulário de desistência. É
de inteira responsabilidade do cursista preencher corretamente o formulário e enviá-lo. O não cumprimento
dessas duas etapas caracteriza abandono do curso.

5.2 – Da avaliação
Nas disciplinas ocorrerão avaliações a distância (AD) com datas e prazos previamente determinados.
Será atribuída nota 0 (zero) a qualquer avaliação não realizada.
Serão considerados aprovados os cursistas que obtiverem nota final maior ou igual a 6,0 (seis) e frequência
nos encontros presenciais de no mínimo 50%. Os cursistas reprovados no bimestre serão desligados do
curso.
Durante todo o curso, o quadro de notas com os resultados das avaliações está disponível na sala de aula
virtual.
Os cursistas podem solicitar revisão de notas até cinco diasapós o fim do período letivo.
5.3 – Das atividades presenciais
As atividades presenciais são obrigatórias e serão realizadas conforme previsto no item 6 – Do calendário,
em encontros de quatro horas de duração. Será realizado no mínimo um encontro por bimestre.
As atividades presenciais poderão ser do tipo oficinas, palestras,workshops, entre outras, e serão realizadas
em unidades da SEEDUC-RJ que funcionarão como polos de formação, por região e por curso. No momento
da inscrição os candidatos escolherão a unidade em que desejam participar das atividades, sem ter
necessariamente vinculação com a regional em que sua matrícula está alocada.
As atividades serão realizadas simultaneamente nas seguintes unidades:
Regional
Baixadas Litorâneas
Metropolitana IV
Metropolitana V
Metropolitana VI
Norte Fluminense

Município
Niterói
Rio de Janeiro ‐ Campo Grande
Duque de Caxias
Rio de Janeiro ‐ Tijuca
Campos dos Goytacazes

Unidade de Formação do Curso
CE Raul Vidal
CE Professor Fernando Antonio Raja Gabaglia
CE Professor Jose de Souza Herdy
CE João Alfredo
CE Nilo Peçanha

A Fundação Cecierj se reserva o direito de cancelar turmas que não atingirem o número mínimo de 20
cursistas.
A Fundação Cecierj se reserva o direito de alterar o local ou cancelar as atividades presenciais caso haja
necessidade. Todas as alterações de unidade ou cancelamento de atividades serão comunicadas com a
devida antecedência na sala de aula virtual.
A Fundação Cecierj e a SEEDUC-RJnãocusteiam despesas com deslocamento e alimentação para
participação nas atividades presenciais.
5.4 – Da documentação
A Fundação Cecierj se reserva o direito de não emitir certificados e declaração de participação se o cursista
não tiver enviado a documentação completa.
O envio da documentação só é necessário para os candidatos que forem selecionados.Para efeito de
certificação, o cursista deverá encaminharos seguintes documentos:






Cópia do CPF;
Cópia da carteira de identidade;
Cópia do diploma que comprove a conclusão do curso de graduação ou declaração de conclusão com
a data da colação de grau;
Cópia do contracheque ou comprovante de efetivo exercício emitido pela escola.

A documentação enviada para a Diretoria de Extensão da Fundação Cecierj é válida para todas as disciplinas
que o cursista realizar; deve ser reenviada se estiver desatualizada; e tem validade de dois anos. A
veracidade das informações prestadas no ato de inscrição é de responsabilidade do cursista.
Prazo para envio: Um mês após o início do período letivo. A perda do prazo acarretará atraso na emissão do
certificado/declaração.
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Endereço

R. Dr. Fróes
F
da Cruz, 2 ‐ Centro, N
Niterói‐RJ, 240
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