APRESENTAÇÃO
INFORMAÇÕES:

UM MERGULHO NO CORPO

Secretaria do Departamento de Anatomia
Prédio do CCS - Bloco B - sala B1 44
Secretário: Adnilson Gonçalves
Telefone/FAX: (21) 2290-0587
E-mail: adnilson@anato.ufrj.br

EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

Prezado professor,

O
da

Departamento de Anatomia

Universidade Federal do Rio de Janeiro

tem o prazer de convidá-lo para participar do
projeto

de

educação

continuada

”Um

Mergulho no Corpo”. Este projeto destina-se
a professores do Ensino Médio da Rede
Pública de Ensino

do Estado do Rio de

Janeiro e tem o objetivo de revitalizar o
ensino de anatomia humana. Busca-se a

ORGANIZAÇÃO:
Departamento de Anatomia – UFRJ
Coordenador Geral: José Garcia Abreu
Sub-coordenadora: Emília Freitas

atualização dos docentes em relação ao
estudo

do

abordagem

corpo
de

humano

conteúdos

através
atuais

da
com

Apoio:

2008

metodologias inovadoras, de modo a facilitar
a inserção de novas tecnologias no ensino do
corpo humano. Quer-se criar um canal
permanente

de

interação

entre

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Departamento de Anatomia

os

professores do Departamento de Anatomia
da UFRJ e os do ensino médio, que permita
a

estes

um

atualização

e

processo

continuado

crescimento

de

UFRJ

profissional,

preparando-os para atuar como agentes
multiplicadores de uma nova escola.

Programação
O curso será dividido em tópicos, e cada
tópico será abordado em um dia de aula

Período de realização do curso: dias 14-

Inscrições:

17 de julho de 2008, de 8h00 às 17h00.

Os professores interessados deverão preencher

Tópicos:
1. Aplicação do Método científico. Técnica
de sensibilização com turmas de professores
cursistas, unindo o lúdico com a reflexão da
essência do que é o método de trabalho dos
pesquisadores .Esta etapa objetiva vivenciar
experiências simples para resolver problemas
com o material disponível.
2. Estudo Anatômico. Aulas práticas sobre
o tema abordado. Nessas aulas utilizaremos
as peças anatômicas formolizadas, peças
plastinadas, ossos do corpo humano etc.
3. Criação de material didático. Todo
material produzido professores cursistas será
testado pelo grupo e fará parte de um kit de
empréstimo do Departamento de Anatomia
para utilização nas escolas.

ficha

de

inscrição

na

Secretaria

do

Local: Departamento de Anatomia, Bloco

Departamento de Anatomia, pessoalmente,

B1, sala 044 – Prédio do CCS – Ilha do

entre os dias 26 de junho até 11 de julho de

Fundão.

2008, de 9h às 15h (somente dias úteis). É
necessário trazer xerox da identidade, do CPF

*Número de vagas: 30, que serão alocadas

e de documento que comprove vínculo com

por ordem de inscrição.

um(a) dos(as) Colégios/Escolas de Ensino
Médio do Estado do Rio de Janeiro (Carteira

*Mais 10 vagas para cadastro de reserva, a

Funcional

serem preenchidas na medida da eventual

documentos deverão estar acompanhados dos

ou

contracheque).

Todos

os

desistência dos professores regularmente

originais.

inscritos.

Curso Gratuito. Inscrições Gratuitas.
4. Discussões em grupo. Visa identificar e
sanar possíveis dificuldades dos professores
em temas específicos.

**Será oferecida ajuda de custo para os
professores que fizerem o curso.

