UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

AÇÕES DE EXTENSÃO ATIVAS –2019.2
TÍTULO DA AÇÃO

COORDENADOR(A) / E-MAIL

1) Projeto: Formação
permanente para
jovens e adultos
trabalhadores/as na
universidade

ROSANGELA CARRILO MORENO
romorenoufrj@gmail.com

2) Alfabetização de
Jovens e Adultos de
Espaços Populares

ANA PAULA DE ABREU COSTA DE
MOURA
anapaulaabreumoura@gmail.com

DIA DA SEMANA,
HORÁRIOS DE ATUAÇÃO
DO EXTENSIONISTA E
LOCAL DE REALIZAÇÃO
Terça e Quinta das 10 - 12 h
e um dia de semana para
formação (a combinar).
Local: CFCH - Praia
Vermelha

segunda a sexta

ATIVIDADES PREVISTAS PARA ESTUDANTE /
OBSERVAÇÕES

Os extensionistas irão cumprir 90 horas
por semestre, sendo assim distribuídos: Quatro horas semanais em aulas ministradas
aos trabalhadores; - Duas horas semanais
de planejamento e formação. Como
consideramos o calendário da graduação
(15 semanas de aulas), teremos um total
de 180 horas em dois semestres.
Aulas em turmas de alfabetização de jovens e
adultos, envolvendo ações de planejamento,

3) CINEAD: CINEMA
PARA APRENDER E
DESAPRENDER

ADRIANA MABEL FRESQUET
adrianafresquet@gmail.com

4) Curso: CURRÍCULO
EM PAUTA: O LUGAR
DA HISTÓRIA NAS
ATUAIS PROPOSTAS
CURRICULARES

WARLEY DA COSTA

5) Cursinho prévestibular Popular
Rede Emancipa

VANIA CARDOSO DA MOTTA
vaniacmotta@gmail.com

6) Curso de
Aperfeiçoamento do
Laboratório de
Investigação, Ensino e
Extensão em

ALESSANDRA NICODEMOS
OLIVEIRA SILVA
alenicodemos@yahoo.com.br

warleydacosta30@gmail.com

Local: Cidade Universitária e produção de material didático e
comunidades do entorno.
acompanhamento de turmas.
Indicar se tem disponibilidade para trabalhar
em favelas e áreas de vulnerabilidade social
Dias à combinar
Planejamento, realização e avaliação das
Local: UFRJ – Praia
ações
Vermelha
interesse em trabalhar em projetos de
cinema e educação em escolas de educação
básica e/ou hospital.
Quartas as 17h e 3 sábados Organização e planejamento do curso, leitura
para aulas.
de textos sobre a temática abordada,
participação nas aulas do curso,elaboração
Local: Campus Praia
de relatório de avaliação.
Vermelha.
O curso privilegia a participação de
professores do ensino básico, assim o dia e
horário (manhã de sábados) são mais
apropriados.
Dias e horários: Variados
Colaborar na organização das atividades do
cursinho;
Local: variado
Os alunos colaboram na organização de
atividades socioeducativa junto à jovens que
carecem de oportunidades de estudos e
culturais
Sábado
Acompanhamento das atividades do Curso
Local: IESC - Instituto de
Estudos em Saúde Coletiva Campus do Fundão

Educação de Jovens e
Adultos - A EJA na
Diversidade e na
Inclusão Social
7) Curso de extensão em AMILCAR ARAUJO PEREIRA
Educação Antirracista amilcarpereira@hotmail.com

8) Curso de Extensão
LEPES - Educação
superior no Brasil e
no mundo: história,
acesso e
democratização
9) Projeto: Desafios para
o Acesso e Sucesso no
Ensino Superior
10) EDUCAÇÃO
AMBIENTAL PARA
PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA:
PERSPECTIVAS
TEÓRICAS E PRÁTICAS

ROSANA RODRIGUES HERINGER
rosana.heringer@gmail.com

Terças e quintas às 18h.
Entre os meses de outubro
e novembro (serão 10
aulas)
Local: Faculdade de
Educação, campus Praia
Vermelha
Quartas-feiras 15:30 - 18:30

Aulas presenciais e elaboração de trabalhos a
partir das aulas.
Curso voltado, preferencialmente, para
formação continuada de professores e
professoras das redes públicas de ensino no
estado do Rio de Janeiro, com ênfase na
relação entre História e Educação.
Apoio na realização do curso

Local: Campus da Praia
Vermelha

ROSANA RODRIGUES HERINGER
rosana.heringer@gmail.com

Terça feira 14h as 17h

Local: Praia Vermelha
MARIA JACQUELINE GIRAO SOARES Segundas feiras, das 13h às
DE LIMA
17h
giraojac@gmail.com
Local: Instituto de Biologia,
Bloco D, sala 23

Reuniões semanais, grupo de estudo,
oficinas, eventos
Participação nas oficinas e demais atividades
do projeto, organização da hemeroteca
socioambiental.
O projeto desenvolve atividades voltadas
para a educação ambiental em contextos
escolares, junto a docentes e estudantes da
educação básica.

11) EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS:
PROGRAMA
INTEGRADO DE
FORMAÇÃO,
EDUCAÇÃO
CONTINUADA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIOCULTURAL

ANA PAULA DE ABREU COSTA DE
MOURA
anapaulaabreumoura@gmail.com

12) Evento: Encontro de
Ensino e
Aprendizagem em
Línguas e Literaturas
(ENEALL)

MARCOS VINICIUS SCHEFFEL
marcos.scheffel53@gmail.com

13) Curso: EU,
ESCRITOR... A arte de
ler, pensar, refletir,
saborear, produzir..

ALESSANDRA FONTES CARVALHO
DA ROCHA KUKLINSKI PEREIRA
PROFA.ALESSANDRA.FONTES@GM
AIL.COM

14) FORMAÇÃO
CIENTÍFICA E SÓCIOPOLÍTICA PELA
PESQUISA, REFLEXÃO,

CLAUDIA LINO PICCININI
clpiccinini@gmail.com

Sextas no horário de 14h as
17h
Local: Prédio Anexo da PróReitoria de Extensão Praça
Jorge Machado Moreira
s/nº Cidade Universitária,
Ilha do Fundão, Rio de
Janeiro e comunidades do
entorno da Cidade
Universitária
29 a 31 de outubro (nos
três turnos)
Local: Av. Horácio Macedo,
2151 - Cidade Universitária,
Rio de Janeiro - RJ, 21941917
CCMN
Quinta-feira, das 14h40 às
16h20.

Apoio no planejamento das ações
desenvolvidas; - apoio na organização de
materiais; - participação nas reuniões de
equipe
O programa desenvolve as seguintes ações:
formação de alfabetizadores, alfabetização
de jovens e adultos; atividades culturais;
biblioteca itinerante, dentre outras. As ações
são desenvolvidas nas comunidades do
entorno da Cidade Universitária.
Monitoria no evento.
Ter disponibilidade para os três dias do
evento nos três turnos. Os alunos interessado
deverão entrar em contato por e-mail com a
professora Ana Crélia Dias:
anacrelia@gmail.com que marcará reunião
para explicar a forma de atuação no evento.
planejamento e execução de atividades,
reunião com a coordenação do curso, leitura
teórica, participação em eventos

Local: Escolas parceiras
(Bairros: Camorim e
Quintino)
Sexta-feira (tarde ou noite). Participação nas atividades de contato com
Horário complementar a ser os sindicatos, planejamento das ações definido com o estudante.
cursos, mesas, debates etc. -, divulgação e

AÇÃO NO DIÁLOGO
UNIVERSIDADEESCOLAS-SINDICATOS
15) Formação de
Alfabetizadores para
Educação de Jovens e
Adultos

16) FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
– ENTRE PRÁTICAS E
PROPOSTAS
PEDAGÓGICAS

17) Formação de
professores: infância,

ANA PAULA DE ABREU COSTA DE
MOURA
anapaulaabreumoura@gmail.com

DANIELA DE OLIVEIRA GUIMARAES
danguimaraes@uol.com.br

Local: COLEMARX (Fac de
Educação) OU Projeto
Fundão (CCS, Bloco D-23).
Quinta e sexta-feira
Local: Cidade Universitaria,
Ilha do Fundão.

Uma manhã ou tarde
semanal(a combinar com a
escola); um noite semanal
(segunda ou terça).
A manhã ou tarde será
combinada com a escola, de
acordo com turnos de
trabalho dos professores
participantes

CRISTIANA CARNEIRO
cristianacarneiro13@gmail.com

Local: Escolas parceiras
(Andaraí ou Lagoa) e de
noite na Praia Vermelha
Quinta feira de 9:00 às
12:00 idas à escola a
combinar

inscrição e participação nos dias das
atividades nos sindicatos
Participação no planejamento das aulas do
curso; participação na organização das aulas;
participação do processo de avaliação e
construção de relatórios
É desejável que o aluno indique se já teve
alguma experiência em projetos sociais e
aponte sua disponibilidade.
participação semanal na turma de um
professor de escola de Educação Infantil,
parceira do projeto; participação quinzenal
em reunião na UFRJ com professores que
integram o projeto e reunião quinzenal de
estudo e discussão do processo.

Idas à escolas, preparo das oficinas, leitura e
discussão de textos. Transcrição das oficinas

adolescência e malestar na escolarização

18) Fundão Biologia na
fronteira da diferença

Assiduidade, interesse e responsabilidade

THIAGO RANNIERY MOREIRA DE
OLIVEIRA
t.ranniery@gmail.com

Local: Instituto de
Psicologia, sala 3 - escolas
parceiras
a ser negociado com o
estudante
Local: Instituto de Biologia UFRJ

19) Itinerários da
Formação Continuada
de professores: o PNE
em questão

LENY CRISTINA SOARES SOUZA
AZEVEDO
leny.az@hotmail.com

Terça feira; quarta feira
tarde
Local: Faculdade de
Educação da UFRJ e
Instituições participantes.

Acompanhamento e produção de oficinas em
escolas públicas; supervisão e
acompanhamento de grupos de discussão
nas escolas parceiras; produção de materiais
didáticos; coordenação de sessões de cinema
no Instituto de Biologia
Estudos sobre PNE e demais documentos das
políticas públicas de educação, tanto os que
subsidiaram sua elaboração, quanto os
decorrentes de sua implementação;4.Grupos
de Reflexão em caráter contínuo: reunião em
grupos visando debater temas ou questões
específicas;Estudos para ampliação de seus
conhecimentos seja como bolsista ou mesmo
voluntários;Planejamento coletivo das
oficinas;
O projeto considera a importância de
conhecer o PNE, no que diz respeito a
formação inicial e continuada de professores,
nas suas Metas e estratégias especificas, o
entendimento do PNE em meio às políticas
de educação em contexto macro e micro.

20) Materiais didáticos do
Projeto Fundão
Biologia – UFRJ:
organização do
acervo e de novas
produções para o
ensino de Ciências e
Biologia
21) Projeto: Olimpíadas
de Sociologia

22) Pedagogias da
Imagem

MARIA MARGARIDA PEREIRA DE
LIMA GOMES
margaridaplgomes@gmail.com

JULIA POLESSA MACAIRA
juliamacaira@gmail.com

GABRIEL CID DE GARCIA
gcidgarcia@gmail.com

5a feira (9 as 18 horas)
Local: Sala D23 do CCS e
Escolas parceiras do Projeto
Fundão Biologia

Organização e socialização dos acervos de
materiais didáticos do Projeto Fundão
Biologia
Interesse específico pela área de ensino e
disponibilidade para o dia e horário e para as
atividades nas escolas

Quintas e Sextas-feiras das
16h às 18h.

Preparação e realização da 1ª Olimpíada de
Sociologia do Rio de Janeiro

Local: IFSC - UFRJ Largo de
São Francisco, s/n e Colégio
Estadual Antonio Prado
273-A. Praça da Bandeira
Planejamento: Dias de
semana, das 9h às 12h.
Sessões do cineclube: uma
vez ao mês, das 17h às 21h.

O curso acontecerá no IFCS, e o evento no
Colégio Estadual Antonio Prado Junior.
Imprescindível participação dos alunos nos
dias de realização do evento.
1- Participação das sessões mensais do
cineclube. 2- Participação em reuniões de
planejame

Local: Atividades de
planejamento, pesquisa,
produção e avaliação:
SECULT – sala 205 da FE.
Campus da Praia
Vermelha/UFRJ. Sessões do
cineclube Pedagogias da

23) Podcast Faculdade de
Educação da UFRJ

GABRIEL CID DE GARCIA
gcidgarcia@gmail.com

Imagem: Auditório Manoel
Maurício, CFCH.
Terças, de 9h às 13h.
Sextas, de 9h às 13h.
Local: Setor de Cultura,
Comunicação e Divulgação
Científica e Cultural
(SECULT) Faculdade de
Educação da UFRJ Avenida
Pasteur, 250 - Urca Palácio
Universitário, 2º andar sala 205 Rio de Janeiro - RJ
CEP 22.290-240 Endereço
de hospedagem dos
podcasts:
http://podcast.educacao.uf
rj.br/ As gravações do
podcast Faculdade de
Educação, bem como as
atividades vinculadas ao
projeto, têm como base o
Setor de Cultura,
Comunicação e Divulgação
Científica e Cultural da
Faculdade de Educação da
UFRJ, no campus da Praia
Vermelha, Rio de

- Elaboração de pautas para os programas. Gravação dos programas. - Oficina de criação
de podcast - Reflexão sobre editoria das
pautas e temas.
O Podcast da Faculdade de Educação da UFRJ
é um projeto que se insere nesta dinâmica
contemporânea ligada à expressão por meio
do áudio, explorando seu potencial para o
campo da educação e da divulgação científica
e cultural.

24) Programa Integrado
da UFRJ para
Educação de Jovens e
Adultos

25) Projeto Clipping
Socioambiental,
informação e debate
na sala de aula

26) Projeto de Extensão
Formação de

ANA PAULA DE ABREU COSTA DE
MOURA
anapaulaabreumoura@gmail.com

CLAUDIA LINO PICCININI
clpiccinini@gmail.com

ELAINE CONSTANT PEREIRA DE
SOUZA

Janeiro/RJ. No entanto,
uma vez publicados os
programas em plataforma
online, ficam disponíveis
internacionalmente por
meio de indexação em
diversas plataformas e
aplicativos de podcasts.
O programa funciona de
segunda a sexta e o horário
será combinado com o
extensionista. Carga horária
semanal: 20 horas.
Local: Cidade Univerisitária
e comunidades do entorno
Quarta feira, tarde e/ou
noite - à combinar com o
grupo
Local: Projeto Fundão
Biologia - CCS - sala D23.
Temos espaço para o
trabalho em equipe, mas
parte das atividades podem
ser realizadas em casa.
Todas as sextas de 9h às
12h

Participação no planejamento,
desenvolvimento e avaliação das ações do
programa; dinamização de oficinas
pedagógicas; atuação em classes de
alfabetização de jovens e adultos;
É desejável que o aluno indique se já teve
alguma experiência em projetos sociais e
aponte sua disponibilidade.
Edição de blog educativo, que inclui escolha
do tema e do roteiro. A escolha dos temas
para postagem no blog poderá vir da
demanda do público escolar e de temas de
grande circulação na mídia.
Alunxs, consultem o BLOG
clippsocioambiental.blogspot.com.br, leiam o
projeto e vejam se o trabalho é de interesse.

Participação no curso de formação
continuada para professores das redes

professores do Pacto
Nacional pela
Alfabetização na
Idade Certa

constant.ela@gmail.com

Local: Sala 206 da
Faculdade de Educação

municipais do estado do Rio de Janeiro
organizado e desenvolvido pela Coordenação
do PNAIC

OBSERVAÇÕES:

1) Todas as informações que constam na tabela acima foram reitradas do SIGA (em: https://siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frames.jsp). Elas foram
preenchidas pelos(as) coordenadores(as) das ações de extensão e podem sofrer alteração a qualquer momento, sendo os(as) coordenadores(as) os
únicos responsáveis pelo preenchimento dos dados, como: número de vagas, perfil do extensionista, atividades do extensionista, local, dia e
horários de realização da ação;
2) As informações que constam na tabela acima foram coletadas no SIGA (em: https://siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frames.jsp) até o dia 30 de
setembro de 2019. A tabela será atualizada mensalmente, pois a institucionalização de ações de extensão ocorrem em fluxo contínuo, o que
significa que a qualquer momento novas ações podem surgir no sistema;
3) É importante salientar que as ações enumeradas acima são as que constam como ativas no SIGA e tinham os dados, como: número de
vagas, perfil do extensionista, atividades do extensionista, local, dia e horários de realização da ação, preenchidos por seus(suas) coordenadores(as).
Todas as ações ativas, mas, sem as informações pertinentes e necessárias aos(às) estudantes não constam na tabela acima.

4) As ações que constam na tabela acima são ações da Faculdade de Educação. Reforçamos que o(a) estudante do curso de Pedagogia
pode realizar extensão em qualquer unidade da UFRJ, não necessitando participar apenas de ações da Facudade de Educação. Para isso,
é importante que o(a) estudante consulte o SIGA e pesquise todas as ações ofertadas em outras unidades da UFRJ.

