Rio de Janeiro, 3 de julho de 2014.

IFRJ oferecerá curso Técnico
em Secretaria Escolar
Alunos de graduação ingressantes em 2013.2 ou 2014.1 podem concorrer a
bolsas de iniciação científica

O IFRJ vai ofertar, em breve, o curso Técnico
em Secretaria Escolar, dentro da modalidade
Educação a Distância (EaD). A oferta é viabilizada através da Rede e-Tec e do Programa
Nacional de Valorização dos Trabalhadores
em Educação (PROFUNCIONÁRIO). No primeiro processo seletivo, o curso será ofertado aos
polos de Apoio Presencial já atendidos pelo
Núcleo de Educação a Distância, que abrangem os seguintes municípios: Pinheiral, Volta
Redonda, Barra Mansa, Resende, Piraí, Rio Claro, Rio das Flores, Engº Paulo de Frontin e São
José do Vale do Rio Preto.
Segundo a coordenadora-geral da EaD no
Instituto, Aline Pinto Amorim, a expectativa é
de proporcionar a formação e valorização dos
trabalhadores da educação pública para que
possam ter o devido reconhecimento profissional e lutar pela implantação e melhoria
dos planos de carreira nas diversas esferas em
que atuam (federal, estadual ou municipal). A
coordenadora lembra que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram
convocados pelo MEC a assumir a formação
dos servidores de escola, na modalidade de
Educação a Distância e, entre os cursos disponíveis, o IFRJ optou por iniciar com o Técnico
em Secretaria Escolar. "Os trabalhos de elaboração do curso iniciaram na gestão anterior,
em 2013, com a atuação da Coordenação
Geral EaD, Coordenação do Pro-Funcionário,
Coordenação do Curso e com apoio da Pro-Reitoria de Ensino Médio e Técnico. Foi sub-

Estudantes já podem inscrever
projetos para a VIII FECTI
A Fundação CECIERJ promoverá a VIII FECTI
- Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do
Estado do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16 de
novembro de 2014, na Quinta da Boa Vista,
São Cristóvão, Rio de Janeiro.

metido ao Conselho Acadêmico e finalmente,
aprovado no Conselho Superior em 2014", diz.
Para ingresso no curso é necessário que o
candidato tenha concluído ou esteja cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio ou
Ensino Médio na modalidade Educação de
Jovens e Adultos na data de realização da
matrícula do processo seletivo. O Técnico em
Secretaria Escolar vai colaborar com a gestão
escolar, estando apto a exercer suas funções
em escolas públicas e privadas, centros de
formação profissional, centros de capacitação de pessoal, órgãoes de sistemas e redes
de ensino. Neste caso, não será necessário o
registro profissional de classe para o exercício
da profissão.
A expectativa em torno do curso é grande,
segundo Aline. Ela diz que a oportunidade
está sendo aguardada por diversos municípios que não possuem servidores nomeados
para o cargo de Secretária(o) Escolar por falta
de formação técnica e, nesse sentido, o curso
vai possibilitar a ascensão na carreira, além
da melhoria da qualidade do trabalho que já
vem sendo desenvolvido por esses funcionários nas escolas.
A partir de 2015 há possibilidade de prever a
oferta do curso em novos polos e também a
todos os campi do IFRJ que tiverem interesse
em promover a formação dos próprios servidores do IFRJ e de escolas públicas do entorno dos campi.

Estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao
9º Ano) e do Ensino Médio e Técnico, da rede
pública e privada de ensino de todo o estado do Rio de Janeiro, poderão participar com
projetos desenvolvidos em equipes de até
três alunos, sob orientação de um professor
de sua escola, nas categorias: Ciências no Ensino Fundamental II - 6º e 7º ano, Ciências no
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Seleção de membros de
banca de Tutores
Presenciais e a Distância

A Coordenação Geral de Educação a
Distância do IFRJ informa a todos os
professores do quadro permanente
que estão abertas, até o dia 15 de
julho, as inscrições para participação como membro das bancas de
Processo Seletivo para Tutores Presenciais e a Distância, para atuação
nos cursos Técnicos na modalidade
EaD.
Para realizar a inscrição, o interessado deve enviar o currículo Lattes
para o e-mail nead.canp@ifrj.edu.br,
sob o título "Membro de Banca de
Processos Seletivos".
Requisitos para a inscrição: ser professor do quadro permanente do
IFRJ e ter formação ou experiência
em Educação a Distância.
Os professores que se candidatarem a membro da banca não poderão concorrer às vagas para Tutor.
As atividades das bancas serão realizadas no período compreendido
entre 25/07 e 20/08 no Núcleo de
Educação a Distância (NEaD), localizado no campus Nilo Peçanha-Pinheiral, em datas que serão
agendadas de acordo com a necessidade em relação à quantidade de
candidatos inscritos nos processos
seletivos.

Ensino Fundamental II - 8º e 9º ano, Ciências
Biológicas & da Saúde, Ciências Exatas e da
Terra, Desenvolvimento de Tecnologia, e Interdisciplinar.
As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas
diretamente no site da Fundação CECIERJ, no
endereço http://www.cederj.edu.br/divulgacao/fecti, até o dia 31 de agosto de 2014.

