GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CECIERJ
DIRETORIA DE EXTENSÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS MOOC
EDITAL MOOC 2018-1
A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro – Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social – SECTIDS, faz saber
das inscrições e dá outras providências para os cursos massivos (MOOC) no
primeiro semestre de 2018.
Todas e quaisquer informações e alterações relativas ao processo seletivo de
que trata este Edital constarão do site http://cederj.edu.br/extensao. É de
responsabilidade do candidato visitá-lo assiduamente e fazer a leitura do Edital.
Caso tenha dúvidas, poderá escrever para o e-mail suporteextensao@cecierj.edu.br.
Os cursos são gratuitos, realizados na modalidade a distância via internet, em
áreas específicas e voltados para o público geral, de acordo com o número de
vagas discriminado a seguir:

Curso

Vagas

Origem da vida

800

Evolução das espécies

400

Durante o período de inscrição, o passo a passo sobre como realizar as
inscrições
nas
disciplinas
estará
publicado
no
endereço
http://extensao.cecierj.edu.br/mooc/.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. A inscrição deve ser feita no curso de interesse em cada período letivo,
seguindo o calendário previsto.
1.2. São pré-requisitos para todos os cursos:
 Ler e conhecer o Edital;
 Ter domínio de navegação na internet;
 Ter um e-mail pessoal ativo sem filtro antispam;
 Ter domínio, pelo menos, do uso de editores de textos;
 Ter disponibilidade para participar frequentemente da sala de aula
virtual, favorecendo a troca de conhecimentos e a construção
colaborativa.
1.3. Para se inscrever, o candidato deve seguir os seguintes passos:

1.3.1. Acessar a sala de aula virtual de cursos MOOC no endereço
http://extensao.cecierj.edu.br/mooc.
1.3.2. Clicar no botão do curso em que tem interesse.
1.3.3. Se esse for seu primeiro acesso ao ambiente, o candidato deverá
fazer seu cadastro. Caso já tenha cadastro, seguir para instrução
1.3.7.
1.3.4. Após preencher o formulário de cadastro, ele receberá um e-mail
de confirmação com um link para ativar o cadastro.
1.3.5. O candidato será redirecionado à página inicial da sala de aula
virtual, onde deve clicar no curso de seu interesse.
1.3.6. Ele será direcionado para a página Opções de Inscrição.
1.3.7. O candidato deverá clicar no botão Inscreva-me.
1.3.7.1. Se as vagas já tiverem sido preenchidas, isso será
informado.
1.3.8. Pronto! O cursista já está inscrito e será direcionado para a
página do curso.
1.4. A Fundação Cecierj se reserva o direito de alterar qualquer etapa do
processo de inscrição, realizando a devida comunicação em seu
endereço eletrônico http://www.cecierj.edu.br/extensao.
1.5. Não há formação de lista de espera ou cadastro de reserva.
1.6. O cursista pode realizar o cancelamento de sua inscrição em cursos
MOOC. Entretanto, haverá perda definitiva de todos os dados e tarefas,
pela qual a Fundação Cecierj não se responsabiliza.
2. DO PERFIL DOS CANDIDATOS, DA CERTIFICAÇÃO E DO NÚMERO DE
VAGAS
2.1. Serão ofertadas 1.200 vagas.
2.2. Não há qualquer tipo de pagamento de bolsa para os cursistas.
2.3. Será emitida declaração de participação para todos os cursistas que
completarem o curso com aproveitamento de, no mínimo, 60%.
3. DAS CONDIÇÕES
3.1. A Fundação Cecierj se reserva o direito de alterar o cronograma, adiar
ou cancelar aulas de acordo com a necessidade da instituição.
3.3 Os cursistas podem solicitar revisão de nota até 7 dias após a liberação
do resultado final. Este procedimento deve ser realizado na sala de aula
virtual.
3.4 O acesso à sala de aula do curso seguirá o estabelecido no calendário
(item 7).
4. DA MODALIDADE DO CURSO MOOC
4.1 O período letivo ocorrerá do dia 28/03 até 23/05.

4.2 MOOC é a sigla, em inglês, para curso massivo aberto on-line (massive
open on-line course). Esse tipo de curso é planejado para atender a um
grande número de alunos simultaneamente, é aberto a quem desejar se
inscrever, sem formação prévia; acontece em um ambiente virtual de
aprendizagem disponível on-line.
O curso é baseado em conteúdos de leitura e vídeo organizados em
diversos formatos, com atividades que ajudam a consolidar e aplicar os
conhecimentos desenvolvidos.
Em um curso MOOC, os participantes contam com o feedback dos
outros para aprimorar seu desempenho e colaborar para a construção
coletiva do conhecimento. Quando o conhecimento encontra as redes de
aprendizagem, são geradas as melhores experiências!

5. DO APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA PARA CURSOS DE
ATUALIZAÇÃO
5.1 O candidato aprovado com mais de 80% de participação e com nota
final mínima de 60% de aproveitamento poderá utilizar esse curso como
disciplina de 30h nos cursos de Atualização oferecidos pela Diretoria de
Extensão da Fundação Cecierj, contando assim para a emissão de
certificado de Atualização em Ciências da Natureza, caso o cursista
complete com aprovação as 120h necessárias no prazo de dois anos.
5.2 Para solicitar aproveitamento da carga horária, o cursista deve ser
professor do ensino fundamental ou médio em área de formação ou
atuação compatível com o curso de Atualização a ser realizado. O
solicitante deverá preencher o cadastro no endereço e período
informados na sala de aula virtual.
5.3 Se obtiver aprovação, o solicitante terá a carga horária
automaticamente computada no seu histórico do curso de Atualização.
Nesse caso, em respeito às normas dos cursos de Atualização, o
cursista poderá estar inscrito em no máximo 2 disciplinas (seja do curso
de Atualização ou do curso MOOC) no mesmo período letivo. Para efeito
de aproveitamento e certificação, sempre valerão as regras e normas
previstas no edital dos cursos de Atualização.
5.4 Para emissão do certificado de Atualização, devem ser seguidas as
normas que regem os cursos de Atualização, inclusive quanto a
documentação.

6. DO CONTATO
6.1 Para esclarecer dúvidas do sistema (não de conteúdo do curso, que
devem ser discutidas entre os participantes), escreva para o endereço
eletrônico suporte-extensao@cecierj.edu.br.

7. DO CALENDÁRIO
7.1 Cabe ao candidato ficar atento ao calendário para não perder nenhuma
das etapas do processo.
7.2 Cronograma
 Inscrições: 07/03 a 27/03
 Período letivo: 28/03 a 23/05
 Encerramento do curso: 23/05
 Prazo para pedido de revisão das notas: até 7 dias após o resultado
final do curso
 Encerramento do acesso à sala de aula do curso: 06/06
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 É responsabilidade do candidato visitar frequentemente o endereço
eletrônico http://www.cecierj.edu.br/extensao.
8.2 A Fundação Cecierj não se responsabiliza por inscrições não
realizadas por fatores de ordem técnica dos computadores, fatores que
impossibilitem a transferência dos dados, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação.
8.3 A declaração de participação será emitida utilizando os dados obtidos
no perfil do cursista.
8.4 São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de
informações e a atualização de seus endereços residencial e de e-mail,
durante o processo de seleção; a Fundação Cecierj não se
responsabiliza por eventuais prejuízos que o candidato possa sofrer em
decorrência de informações incorretas ou insuficientes.
8.5 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão
avaliados pela Diretoria de Extensão da Fundação Cecierj.

