
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ 
SETOR CURRICULAR DE GEOGRAFIA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO (CAp) – CFCH/UFRJ 

NÚCLEO DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO & TECNÓGENO (NEQUAT), INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IGEO) – CCMN/UFRJ 

CURSO: PROFESSORES EM FORMAÇÃO: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA 
ABORDAGEM TRANSDISCIPLINAR - EDIÇÃO 2019/2020 

INSCRIÇÕES: www.igeo.ufrj.br 

INFORMAÇÕES:  Email - cursoprofessoresemformacao@gmail.com 

Telefones: 21-996927734 (WhatsApp) e 21-3938-9461 (Direção Adjunta de 
Extensão do IGEO/UFRJ - falar com Damiane ou Adriana);  

ou  CLIQUE AQUI - Facebook Curso de Extensão Professores em Formação 
 
O curso tem como proposta repensar as práticas pedagógicas junto a professores de diferentes disciplinas, 
formações e segmentos de ensino, e busca desenvolver projetos de educação ambiental ligados a diversos 
contextos escolares. É um curso de extensão gratuito, de formação continuada, aberto à participação de 
educadores(as) e gestores(as) ambientais, além de estudantes das licenciaturas. 

As aulas ocorrem predominantemente no Colégio de Aplicação da UFRJ, situado na  Rua J. J. Seabra, s/n, 
bairro Lagoa, CEP: 22470-130, Rio de Janeiro (RJ), e também no Instituto de Geociências da UFRJ e nas 
escolas parceiras do curso e dos projetos que o apoiam.   

Muitas das reuniões de planejamento e estudos com estudantes e professores(as) participantes do curso 
ocorrem no NEQUAT (Núcleo de Estudos do Quaternário & Tecnógeno)-Instituto de Geociências/UFRJ, 
situado na Av. Athos da Silveira Ramos, 274 (CCMN, sala G24), Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de 
Janeiro (RJ). 

No biênio 2019/2020 o curso será desenvolvido em módulos com o seguinte formato:  

 Cada módulo tem 3 aulas presenciais com 8 horas cada, e 6 horas de atividades a distância, 
perfazendo o total de 30 horas por módulo. As aulas ocorrem uma vez a cada mês, em dia de 
sábado, de 9 às 17 horas, contendo atividades teórico-práticas, oficinas e visitas externas.  

 Para o biênio 2019/2020 estão previstos 5 módulos, porém novos módulos e/ou atividades 
complementares podem ser propostos pela coordenação e pelo público participante do curso, 
sendo a execução dependente de viabilidade técnica e logística existente. 

 A avaliação dos cursistas é realizada a cada encontro/aula, através da produção efetuada no dia 
da aula, bem como através de um trabalho a ser desenvolvido durante o módulo, como atividade 
a distância, que se propõe a ser apresentado no Fórum de Educação Ambiental previsto para 
setembro de 2020 (que também integra o curso – vide programação a seguir). Este trabalho será 
acompanhado ao longo dos módulos do curso que antecedem o Fórum. 

 

MÓDULO 1: Contando nossas histórias: memórias e percepções em Educação Ambiental – I 
Período de realização: 1/08 a 31/10/2019. Período de inscrições: 10/07 a 20/08/2019. 60 vagas.   
O módulo tem como proposta resgatar e apresentar experiências, pessoas e instituições que fazem trabalhos 
de Educação Ambiental em diferentes contextos escolares e outras instituições (Unidades de Conservação, 
organizações não governamentais etc.) e discutir as possibilidades de trabalho com o uso de diferentes meios 
e linguagens no mundo contemporâneo.  

AULA 1 - Dia: 24 de agosto de 2019. Local: Colégio de Aplicação da UFRJ.  
SÉCULO XXI: NOVAS MÍDIAS, NOVAS COMUNICAÇÕES, com as participação das Professoras Valéria 
Wilke (UNIRIO) e Adriana Fresquet (UFRJ).  
Como encontro de abertura do curso, nos propomos a discutir as novas tecnologias e mídias sendo 
apropriadas pelas escolas e educadores(as), buscando-se caminhos para novas práticas docentes. Em um 
movimento de diálogo entre cinema e educação, e a partir de intervenções no processo de aprender e a 
desprender, procuramos também criar possibilidades de novas leituras de mundo.   

https://www.igeo.ufrj.br/
mailto:cursoprofessoresemformacao@gmail.com
https://www.facebook.com/Curso-de-Extens%C3%A3o-Professores-em-Forma%C3%A7%C3%A3o-2020455031508002/


 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ 
SETOR CURRICULAR DE GEOGRAFIA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO (CAp) – CFCH/UFRJ 

NÚCLEO DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO & TECNÓGENO (NEQUAT), INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IGEO) – CCMN/UFRJ 

AULA 2 - Dia: 21 de setembro de 2019. Local: Instituto de Geociências da UFRJ.  
SÉCULO XXI: NOVAS CARTOGRAFIAS, OUTROS MAPAS, com a participação da Professora Gisele 
Girardi (UFES). 
Nesta aula a proposta de diálogo traçada está voltada ao trabalho com as potencialidades da cartografia 
em suas interfaces com diferentes linguagens na construção de práticas que nos mobilizem em direção à 
experimentação e a uma abertura para outras formas de construir os lugares e as relações no mundo. 

AULA 3 - Dia: 05 de outubro de 2019. Local: Colégio de Aplicação da UFRJ.  
SEMINÁRIO EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS ESCOLARES - A DOCÊNCIA NOS FIOS DA MEMÓRIA,  com 
a participação da Professora Graça Reis (CAp/UFRJ) e do Professor André Bocchetti (UFRJ), além 
professoras(es) participantes do projeto em diferentes momentos de sua história. 
Neste encontro teremos a participação de professoras(es) que integram a história que antecede e 
permeia o curso “Professores em Formação”, em comemoração dos 10 anos do projeto “Águas no 
Planejamento Municipal” desenvolvido no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul e posteriormente expandido 
para a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Desenvolvendo a memória e a percepção das trajetórias dos(as) professores(as) e debatendo a 
constituição dos sujeitos, continuamos no movimento de re-pensar/significar as práticas na escola básica. 

 
MÓDULO 2: Caminhando pela cidade: cartografias, memória e patrimônio – II        (60 vagas)  
Período de realização: 01/11/2019 a 30/03/2020. Período de inscrições: 15/09 a 15/11/2019.  
Compreende o trabalho e discussão sobre roteiros e trajetórias docentes e discentes no espaço urbano e 
rural e o exercício do pensar e praticar outras cartografias através das experiências e conexões de saberes. 
Na aula 1 contamos com a participação confirmada da Professora Kátia Mansur (IGEO/UFRJ). 

AULA 1 - Dia: 23 de novembro de 2019. Local: Colégio de Aplicação da UFRJ.  
AULA 2- Dia: 15 de fevereiro de 2020.  
AULA 3 - Dia: 14 de março de 2020.  
 

MÓDULO 3: Escola como lugar da experimentação – II       (60 vagas) 
Período de realização: 01/04 a 30/06/2020. Período de inscrições: 15/11 a 15/05/2020.  
A proposta deste módulo é realizar atividades nas escolas, inclusive trabalhos de campo nos espaços e 
percursos trabalhados pelos docentes no módulo anterior. 

AULA 1: 4 de abril de 2020 
AULA 2: 16 de maio de 2020 
AULA 3: 20 de junho de 2020 

 

MÓDULO 4: Vivências e possibilidades na diversidade escolar – III         
Período de realização: 01/08 a 30/09/2020. Período de inscrições: 15/05 a 25/09/2020.  
Este módulo abarca o desenvolvimento do III FÓRUM de EDUCAÇÃO AMBIENTAL DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO RIO DE JANEIRO, que se propõe a apresentar e debater trabalhos sobre experiências e 
práticas vivenciadas nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, incluindo aquelas vinculadas ao curso.  

AULA 1: 22 de agosto de 2020  (60 vagas) 
AULAS 2 e 3: 25 e 26 de setembro de 2020 – FÓRUM (150 vagas)  

 

MÓDULO 5: Vivências e possibilidades na diversidade escolar - IV 
Período de realização: 01/10 a 15/12/2020. Período de inscrições: 01/08 a 15/10/2020. 60 vagas. 
Neste módulo serão aprofundados os resultados do III FÓRUM de EDUCAÇÃO AMBIENTAL DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO RIO DE JANEIRO e executada a produção textual relativa às experiências e práticas vivenciadas 
nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, para fins de publicação. OBS: Datas serão definidas com o 
público participante.  


