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STEAM TechCamp RJ 2018 – Um encontro entre Rios
EDITAL
A Coordenadora da Sala VerdeUNIFESO, no uso de suas atribuições,faz saber
que estão abertas as inscrições para o processo de inscrição no curso
STEAMTechCamp RJ 2018 – Um encontro entre Rios, no período de 01a17 de
agosto de 2018.
1. Sobre o programa
A primeira edição do STEAM TechCampRJ 2018 terá a duração de 5
meses, de agosto a dezembro de 2018. Reunirá diversos professores a fim
de pensar caminhos para o desenvolvimento do ensino das áreas de
Ciência, Tecnologias, Engenharia, Artes e Matemática.
Este TechCamp possibilitará aos inscritos:


Participarde atividades diversificadas sobre a utilização de metodologias
ativas de ensino que favoreçam o ensino e a aprendizagem de STEAM
(Ciência, Tecnologias, Engenharia, Artes e Matemática).



Receber treinamento e suporte para o desenvolvimento de feiras de
ciências e atividades investigativas em suas escolas.



Encontrar profissionais de diferentes áreas que são ativos
desenvolvedores de atividades STEAM no Rio de Janeiro.



Receber kit básico para planejar e desenvolver atividades de tecnologia
em suas escolas.



Ter apoio, durante o Encontro e por meio de interações em ambientes
virtuais, para planejar, elaborar, implementar e avaliar estratégias e
ações voltadas à aprendizagem ativa de STEAM na educação básica;



Receber certificado de participação ao final da edição

Os encontros presenciais acontecerão nos dias 31/8 (sexta-feira), 3/9
(segunda-feira), 5/9 (quarta-feira) e 11/9 (terça-feira) nas dependências do
UNIFESO, das 19hàs 21h30.
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Será emitido documento comprobatório de comparecimento às atividades
de formação caso o professor necessite para apresentar em sua unidade
escolar para fins de dispensa.
2.Das inscrições e vagas
Serão ofertadas 30 vagas, que serão divididas da seguinte forma:


5 vagas para professores de artes;



5 vagas para professores de física;



5 vagas para professores de química;



5 vagas para professores de ciências;



5 vagas para professores de biologia;



5 vagas para professores de matemática.

O
pedido
de
inscriçãodeverá
ser
realizadopelo
feiradeciencias@unifeso.edu.br com os seguintes dados:

e-mail:

Nome completo:
Contato telefônico:
Endereço eletrônico:
Escola:
Município:
Disciplina:
Tempo de regência na educação básica:
Tempo de regência na escola:

3. Das condições de participação
Para participar do curso, o candidato deve obedecer aos seguintes
critérios:
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a. ser professor regente da educação pública, ou do Centro Educacional
Serra dos Órgãos - CESO,no segundo segmento do ensino fundamental
e/ou no ensino médio;
b. ter disponibilidade para participar dos 4 encontros presenciais no Centro
Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO;
c. estar disposto a desenvolver projetos de cunho científico com
estudantes da escola onde atua;
d. estar disposto a participar da IV FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DA SALA VERDE UNIFESO, que acontecerá em outubro de 2018;
e. ser professor de uma das disciplinas seguintes: ciências, biologia,
química, física, artes ou matemática.
4. Dos critérios de seleção
A seleção para a participação no curso adotará os seguintes critérios,
nesta ordem:
I. tempo como professor regente;
II. tempo de atuação como professor regente na escola que deseja
representar.

5. Calendário do Edital

6.

Inscrições no site
Divulgação dos selecionados
Datas
do curso
D

De 01a 17 de agosto de 2018
20 de agosto
31/8, 3/9, 5/9 e 11/9

a certificação
O UNIFESO expedirá certificado de participação em curso de extensão.

Profª Ana Maria Gomes de Almeida
Coordenadora da Sala Verde UNIFESO
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