
Biodiversidade: Por que isso importa?

(Curso de Atualização)

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) com apoio da Fundação Carlos

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) tem o prazer de

tornar público a chamada para o curso “Biodiversidade: Por que isso importa?” com

organização de pesquisadores da UNIRIO e da Secretária Municipal de Educação - Prefeitura do

Rio de Janeiro (SME), contando com a colaboração de diversas outras instituições. O objetivo

do presente edital é selecionar 15 professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro

para participar de um curso de atualização em Biodiversidade. O curso vai contar com aulas

teóricas e práticas com diversos temas ligados à Biodiversidade.

Candidatos

Para concorrer a uma das vagas o candidato deve:

- Ser professor da Rede Municipal de Educação - Prefeitura da Cidade  do Rio de Janeiro;

- Estar com sua matrícula ativa;

- Estar com regência em sala de aula;

- Apresentar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida;

- Apresentar uma Carta de Intenções.

Vagas

Serão disponibilizadas 15 vagas para professores regentes da Rede Municipal de Educação -

Prefeitura do Rio de Janeiro.



Inscrição

O curso é inteiramente gratuito. Para se inscrever no processo seletivo o candidato deve fazer

o envio da Ficha de Inscrição e da Carta de Intenções disponivel no Google Forms

(https://forms.gle/UiwnSisjTm8ZcwLg6) até o dia 03/03/2023. A Carta de Intenções não tem

modelo, sendo livre, porém deve apresentar um breve histórico do candidato, além de indicar

porque este curso é importante em sua formação. A carta deve ter no máximo 1 (uma) lauda

(tamanho A4, fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas 1,5) devendo ser enviada

em formato PDF.

Seleção

A seleção dos professores cursistas será feita através da avaliação da Carta de Intenções. Para

ser selecionado o candidato também deve atender todos os requisitos apontados no item

“Candidatos”. A seleção também visará abranger o maior número de Coordenadorias de

Regionais de Ensino (CREs) possível. O resultado da seleção será divulgado através de

comunicação via e-mail a todos os inscritos. Os candidatos que não forem selecionados no

número de vagas vão compor um Quadro de Espera, que será acionado havendo

disponibilidade de vagas.

Curso

O curso será composto por encontros presenciais e remotos, contemplando atividades teóricas

e práticas. As atividades presenciais serão realizadas majoritariamente na Universidade Federal

do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) – campus Urca (Avenida Pasteur, 458, prédio do

IBIO/CCET) e preferencialmente aos sábados. As atividades presenciais serão complementadas

por atividades a distância.

Será disponibilizado aos professores cursistas um ônibus para trazer um turma da escola na

qual lecionam para realizar atividades práticas nas dependências da Universidade Federal do

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e na Praia Vermelha, ambas no bairro da Urca.

A previsão é que o curso se inicie no mês de abril de 2023.



Avaliação

O professor cursista deve realizar com seus alunos uma atividade relacionada a Biodiversidade

utilizando-se os conceitos teóricos e/ou práticos aprendidos durante o curso. Pode ser

realizado qualquer tipo de atividade excetuando-se uma aula puramente teórico-expositiva.

Será requisitado ao professor que envie fotos da atividade, junto a um breve relato da

atividade.

Certificado

Para obter o certificado o professor cursista deve atingir 70% de presença nas atividades do

curso, além de apresentar a atividade descrita no item “Avaliação”.

Questões não contempladas pelo Edital serão elucidadas pela Comissão Organizadora. Dúvidas

e esclarecimentos através do mail: igor.c.miyahira@unirio.br.

mailto:igor.c.miyahira@unirio.br

