
                                                                     

 

 

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020. 

 

Cursos “DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO”  

120h e 180h - A distância 

 

Tendo em vista a conjuntura socioeconômica de nosso país; a 

articulação das forças populares para garantia de direitos; a importância de 

formações política, sindical e pedagógica; e as necessidades de 

qualificação/progressão funcional dos educadores para o desempenho de 

suas funções, estamos propondo à sua Entidade a contratação de vagas ou de 

turmas nos Cursos “Desenvolvimento e Educação”, coordenados por 

Gaudêncio Frigotto e Bruno Miranda Neves, através do CEPUERJ. 

O Centro de Produção da UERJ - CEPUERJ é uma Unidade 

Organizacional que integra a estrutura administrativa da Universidade, 

viabilizando as atividades de prestação de serviços, como gerenciador 

administrativo e financeiro dos projetos desenvolvidos pelas Unidades 

Acadêmicas da Universidade.  

Fazemos todo o acompanhamento, desde a inscrição dos profissionais 

da sua instituição, emissão de boleto e nota fiscal, até a entrega dos 

certificados. 

Nossas turmas são cadastradas na Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

da UERJ, órgão regulamentador de cursos de aperfeiçoamento profissional e 

emissor do certificado de conclusão, disponibilizado aos alunos aprovados. 



O curso que oferecemos será ministrado na modalidade a distância, 

de forma autoinstrucional, possibilitando a participação dos profissionais 

da educação em todo o território nacional, buscando alcançar o objetivo 

geral de “caracterizar o desenvolvimento latino-americano e suas relações 

com a ciência e a escola” (https://www.youtube.com/watch?v=MXhr2P3YUI4&feature=youtu.be). 

Além dos coordenadores, o corpo docente será composto por: Monica 

Bruckmann, Pedro Pimentel, Zacarias Gama, Alberto Mendes, Hugo Muller, 

Aluisio Bevilacqua, Marcela Reis, Fernando Pimentel, Livaldo da Silva, 

Michelle Paranhos, Carlos Pimentel, Jordan dos Santos, Helder Molina, 

Gabriel Siqueira e Crystiane Cavalcante. 

A avaliação da aprendizagem é processual: a) Resumos conceituais 

das duas aulas anteriores (entre 2 e 3 laudas) contendo um apanhado das 

principais ideias e noções abordadas nos encontros; b) Trabalho final 

monográfico: estudo de caso, artigo de revisão de literatura, ensaio ou nota 

bibliográfica; c) participação nos fóruns de discussão. 

Propomos o pagamento em 05 parcelas (julho a novembro), com 

desconto progressivo pela contratação de vagas - os valores por estudante se 

encontram abaixo. 

O curso de 180h só pode ser cursado por quem possui nível superior.  

Vagas Até 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 

Mensalidade/estudante R$ 120,00 R$ 108,00 R$ 102,00 R$ 96,00 

 

O curso de 120h tem o ensino médio como escolaridade mínima. 

Vagas Até 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 

Mensalidade/estudante R$ 80,00 R$ 72,00 R$ 68,00 R$ 64,00 

 

Caso tenha interesse, nos informe a quantidade de vagas 

desejadas, até o dia 19 de junho, sexta-feira. Nossos e-mails são 



cogeo@cepuerj.uerj.br e ifht.uerj.qualificacao@gmail.com. Dessa forma, 

poderemos disponibilizar os cursos de julho a dezembro desse ano. 


