
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019

Seja Sustentável: Recicle

O Projeto de Extensão Ultrapassando limites, coordenado pela servidora da UNIRIO Flávia Varriol 
de Freitas, promoverá aulas preparatórias para o  
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). 

O ENCCEJA tem como objetivo avaliar jovens e adultos acerca de conhecimentos obtidos em 
processos escolares ou extraescolares.  Mediante a realização deste exame, que tem ocorrido todo 
mês de agosto desde 2002, pessoas que não concluíram a educação básica na idade apropriada 
podem obter certificação de conclusão de escolaridade (Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

As aulas preparatórias tomarão por base os conteúdos previstos no site do Inep, de acordo com as 
áreas de conhecimento que são exigidas no ENCCEJA. Não é necessário ser servidor da UNIRIO 
para participar das aulas. Qualquer pessoa que tenha interesse em se preparar para esse exame 
poderá frequentar as aulas, desde que atenda às seguintes exigências: ter idade mínima de 15 anos a 
fim prestar o exame para o nível fundamental; ou tenha, no mínimo, 18 anos a fim de ser avaliada e 
obter o certificado do nível médio.

As aulas serão ministradas por tutores voluntários, sob a supervisão dos colaboradores-
pesquisadores do Projeto de Extensão, e ocorrerão na própria UNIRIO (Avenida Pasteur, 458, 
Urca). 

Os horários e os dias das aulas serão definidos a partir de uma pesquisa de interesse. Para participar, 
basta responder ao questionário, disponibilizado em anexo, e enviá-lo para o e-mail 
nape@uniriotec.br.

Saiba quem são os responsáveis pelo Projeto de Extensão:
 
Flávia Varriol de Freitas (Coordenadora do Projeto)
Oscar Gomes da Silva (Colaborador-Pesquisador)
Andreza de Oliveira (Colaboradora-Pesquisadora)
Cátia Regina Papadopoulos (Colaboradora-Pesquisadora)
Diana Cristina Alves da Penha Grijó dos Santos (Colaboradora-Pesquisadora)
Outras informações: nape@uniriotec.br
Telefone: (21)3873-6400
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