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Instituto Multidisciplinar 

Centro de Inovação Tecnológica e Educação Inclusiva 

 

 

Seleção de participantes para o projeto “Computação Para Todos” 

 

O Centro de Inovação Tecnológica e Educação Inclusiva (CITEI), por meio do 

Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional (ObEE), selecionará 10 

crianças com idade escolar, entre 10 e 12 anos, para participar do projeto “Pensamento 

Computacional como conteúdo para alunos de nível fundamental e médio” que 

objetiva implementar e avaliar um programa para ensino de computação para crianças.  

O projeto objetiva, também, possibilitar para as crianças participantes o 

desenvolvimento da atenção, memória, concentração e outras habilidades que 

beneficiem o processo de aprendizagem e sua consequente escolarização. 

 

Das vagas 

Duas vagas serão reservadas para crianças com deficiência intelectual. 

Das aulas 

 

As aulas do projeto serão realizadas todas às quintas-feiras, no horário de 13:30 

às 16:30 (incluindo horário de lanche), no laboratório do Centro de Inovação 

Tecnológica e Educação Inclusiva, no Instituto Multidisciplinar, Campus da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) de Nova Iguaçu.  

 

Documentos para inscrição e local  

 

Para inscrever o filho os pais precisam enviar por e-mail a ficha no anexo, a qual deve 

ser enviada para o e-mail citei.ufrrj@gmail.com ou ser entregue na sala 104 do prédio 

da Pós-Graduação do Instituto Multidisciplinar – Campus da UFRRJ de Nova Iguaçu.  

 

 

mailto:citei.ufrrj@gmail.com


Período de inscrição 

Inscrição: 14 de agosto a 25 de agosto 

Inicio das aulas: 14 de setembro 

 

Endereço  

Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Campus de 

Nova Iguaçu 

Av. Governador Roberto Silveira s/n 

Próximo a Linave e ao Viaduto da Posse  

 

Coordenação 

Prof. Dr. Luís Fernando Orleans – coordenação geral 

Profª. Drª. Márcia Denise Pletsch – coordenação adjunta 

Ms. e Doutoranda Mariana Corrêa Pitanga de Oliveira – coordenação pedagógica 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

1. Nome completo do aluno(a) sem abreviações: 

2. Data de Nascimento:  

3. E-mail:  

4. Endereço completo  

5. Rede de ensino que o aluno estuda   

( ) Pública    ( ) Privada   Localizada no município:  

6. Ano de escolaridade:  

7. Nome do responsável: 

8. Telefone Residencial com DDD:  

9. Telefone Celular do responsável com DDD: 

10. Vaga reservada para criança com deficiência intelectual: ( ) Sim ( ) Não  

Enviar essa ficha de inscrição para o e-mail: citei.ufrrj@gmail.com ou entregar na sala 104 do 

prédio da Pós-Graduação do Instituto Multidisciplinar – Campus da UFRRJ de Nova Iguaçu 

(informar se a vaga é para criança com deficiência intelectual).  
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