
Relatório Diretoria de Extensão 2022

O presente documento visa formalizar as ações desenvolvidas, até o presente momento do
ano de 2022, pela Diretoria de Extensão.

A Diretoria de Extensão tem por finalidade exercer atividades acadêmicas identificadas com
os fins da Fundação CECIERJ através de ações educativas, culturais e científicas
articuladas com o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, ampliando a relação entre a
Fundação CECIERJ e a sociedade. O objetivo é oferecer cursos de capacitação, na
perspectiva da formação continuada, buscando o aperfeiçoamento individual e coletivo de
docentes, profissionais e para aqueles que atuam a serviço do bem público.

Projetos executados

I. Curso de Aperfeiçoamento em Educação Especial e Inclusiva – EEI

Status: Em andamento

O curso é oferecido de forma gratuita e se destina a promover uma reflexão sobre os
aspectos da inclusão voltados para estudantes com deficiência e necessidades específicas
de aprendizagem, além de formar profissionais de educação para desenvolver estratégias
de ensino com vistas à Educação Especial e Inclusiva. O plano de curso é de um ano na
modalidade a distância, com carga horária de 180h.

II. Programa de Formação Continuada de Professores – FC

Status: Em andamento

O Programa visa complementar a formação de professores da Educação Básica com o
emprego do debate sobre diferentes temáticas pertinentes às salas de aula e aos conteúdos
da Educação Básica. Trazendo aos docentes indagações em suas áreas com assuntos já
conhecidos, assim como novas abordagens. Espera-se que os docentes enxerguem suas
realidades nas disciplinas ministradas no Programa e utilizem das atividades em suas
práticas no cotidiano. O curso é oferecido três vezes ao ano na modalidade a distância, com
duração de 30h para cada disciplina em cada oferta.

Áreas

● Ciências da Natureza
● Ciências Humanas
● Prática Docente
● Matemática
● Linguagens e Códigos
● Tecnologia Educacional



III. TEC RJ

Status: Em andamento

O Programa oferta cursos de Educação Técnica, Profissional e Tecnológica na modalidade
semipresencial (cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada – FIC).
Atualmente, como curso técnico, é ofertado apenas o Técnico em Administração com
duração de dois anos. O curso recebeu duas entradas de matrículas de alunos. No presente
ano, não houve nova inserção de alunos apenas continuidade aos que já pertenciam ao seu
desenvolvimento. Nos cursos de formação inicial e continuada há uma oferta, na
modalidade a distância, por semestre para diferentes temáticas.

IV. Curso de Especialização em Educação Especial e Inovação Tecnológica lato sensu

Status: Em andamento

O Curso de Especialização em Educação Especial e Inovação Tecnológica lato sensu tem
por objetivo de promover formação continuada aos profissionais da educação que desejam
buscar mais conhecimentos sobre os processos de ensino e aprendizagem de estudantes
com deficiência, seja intelectual, física ou sensorial, alunos com transtornos globais do
desenvolvimento, com altas habilidades/superdotação ou com múltiplas deficiências. É
direcionado a profissionais da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro e profissionais
que atuam em setores de apoio à inclusão e acessibilidade na Educação Superior do Rio de
Janeiro. O curso ocorre na modalidade semipresencial e possui carga horária de 420h, com
certificação pela UFRRJ.

V. Revistas EaD em Foco e Educação Pública

Status: Fluxo contínuo

A revista EaD em Foco é uma publicação científica em formato eletrônico voltada a difundir
a produção acadêmica de pesquisadores da área de educação a distância (EaD), inseridos
em instituições do Brasil e do exterior. Publicações de fluxo contínuo. Qualis A3 da Capes.
A revista Educação Pública é uma publicação em formato eletrônico voltada para a
divulgação de experiências e propostas de docentes para a Educação Básica. Publicações
semanais. Qualis B3 da Capes.
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