IV Curso de Capacitação de Mediadores para Atuação
em Ambientes de Ensino não formal
EDITAL DE SELEÇÃO
Espaço Ciência Viva
Endereço: Av. Heitor Beltrão, 321, Saens Peña, Tijuca – Rio de Janeiro – RJ.
CEP: 20550- 000
1) OBJETIVO:
O IV Curso de Capacitação de Mediadores para Atuação em Ambientes de Ensino não
formal tem o objetivo de discutir temas de ciências naturais e exatas, a partir de
experimentos e atividades interativas num museu participativo de ciências,
contribuindo assim para a formação de mediadores em Museus e Centros de Ciências.
O curso é anual, gratuito e tem carga horária de 56h de atividades. O mesmo é
desenvolvido numa parceria entre o Espaço Ciência Viva e a Universidade Federal do
Rio de Janeiro e configura-se como um curso de extensão ofertado pela Pró-Reitoria de
extensão do Instituto de Biofísica da UFRJ.
As aulas ocorrerão no Espaço Ciência Viva e contemplarão atividades teóricas e
práticas, ministradas por docentes e palestrantes de diversas instituições de ensino e
pesquisa e também de Centros e Museus de Ciências do Rio de Janeiro.

2) PÚBLICO ALVO (Perfis):





Alunos de graduação regularmente matriculados em Universidade
Pública ou Privada;
Professores atuantes na educação básica;
Alunos de cursos de pós-graduação regularmente matriculados e
Demais interessados no tema.

3) OFERTA DO CURSO:
As aulas do curso ocorrerão no período de 06 a 17 de fevereiro de 2017, sendo
realizado de segunda a sexta de 09h às 13h. Os dias de aula serão (06, 07, 08, 09, 10,
13, 14, 15, 16, 17 de fevereiro de 2017).

4) INSCRIÇÃO:
4.1) As inscrições estarão abertas no período de 04/01/2017 à 20/01/2017, através do
site: <http://www.cienciaviva.org.br>. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá
clicar no link disponível na página e será direcionado ao site específico com as
informações do curso. Deve então preencher o seguinte documento, que estará
disponível na aba “inscrições”:
É importante ressaltar que apesar das inscrições no site aparecerem como itens a
serem comprados, as mesmas são feitas GRATUITAMENTE. Isso se deve à própria
configuração do site utilizado.

5) CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
São os critérios de seleção da presente chamada:
•

Avaliação da pergunta “Descreva, em poucas palavras, qual a sua motivação para
participar deste curso”, presente no formulário de inscrição;

•
•

Alunos de graduação regularmente matriculados;
Ordem de inscrição.

6) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado no dia 31/01/2017, no site do Espaço Ciência Viva
<http://www.cienciaviva.org.br>. O curso dispõe de 40 vagas. Destas, 15 serão
reservadas aos candidatos à possível bolsa de Extensão PIBEX da UFRJ. Serão
convocados para a realização do curso os primeiros classificados e, para os demais,
haverá uma lista de espera.

7) CERTIFICAÇÃO
Para o recebimento do certificado de conclusão do curso o aluno deverá comprimir o
Mínimo de 80% de frequência. Medida esta disposta pela Pró-Reitoria de Extensão da
UFRJ.

Todos os demais casos não previstos neste edital serão discutidos com a comissão
organizadora.

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2017.

