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Informamos, parcialmente, o resultado dos projetos de ensino propostos por meio do Edital No. 001/2023 da DIREN: 
 

Título do Projeto Resultado 
Final 

Construção do raciocínio geográfico através de oficinas didáticas DEFERIDO 

O corpo EnCena DEFERIDO 

Bandão do CEFET • Harmonia e Percussão DEFERIDO 

Práticas Teatrais DEFERIDO 

Bandão do cefet - canto coral e sopros DEFERIDO 

Cultura Maker: superação dos desafios educacionais pós-pandemia DEFERIDO 

(Re)construindo saberes de ordem biológica, científica e tecnológica DEFERIDO 

Estratégias de desenvolvimento de trabalhos fim de curso DEFERIDO 

Experimentação química na perspectiva da química verde DEFERIDO 

Sob o sol que nasce na margem do Rio: Identidades, situações sociais, experiências e expectativas entre jovens do CEFET/RJ Uned Maria da 
Graça 

DEFERIDO 

Curso Básico de Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, conforme o Anexo III da NR-10 DEFERIDO 

O uso das redes sociais e revistas de divulgação científica na alfabetização científica em Biologia e Química de alunos do Ensino Médio DEFERIDO 

Literatura na mala: uma viagem pelos direitos humanos DEFERIDO 

Jovens Cérebros – como “anda” o cérebro dos adolescentes? DEFERIDO 

Competições educacionais - BAJA SAE DEFERIDO 

Participação do CEFET/RJ campus maracanã nas olimpíadas nacionais de física e astronomia DEFERIDO 
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Física moderna e contemporânea 2023 - CEFET/RJ campus Maracanã DEFERIDO 

Ateliê de Ensino de Matemática: Implicações na Formação Inicial de Professores. DEFERIDO 

Estratégias de estudo e experiências partilhadas: como potencializar a atenção conectando aprendizado acadêmico e vida? DEFERIDO 

Clube da Física DEFERIDO 

Pensando e (re)pensando aulas práticas laboratoriais interdisciplinares para o Ensino Médio Integrado DEFERIDO 

Núcleo de Atividades em Física (NAF) – um Clube de Ciências no CEFET/RJ  DEFERIDO 

Uso da metodologia de Aprendizagem Baseada em Projeto em disciplinas do curso de Engenharia Elétrica DEFERIDO 

Estudo da eficiência energética e performance de um veículo elétrico DEFERIDO 

Curso de introdução à astronomia e astrofísica DEFERIDO 

Preparação para o ENADE de Engenharia Civil de 2023 DEFERIDO 

Laboratórios de dança (LIMDA): ampliando o currículo no CEFET-RJ DEFERIDO 

Grupo interdisciplinar de desenvolvimento acadêmico e cultural (GIDAC) 2 – Acesso aos bens culturais DEFERIDO 

Modelagem e Impressão 3D de Mecanismos para Suporte Didático-Pedagógico DEFERIDO 

A química orgânica no dia a dia  DEFERIDO 

Projeto integrador: lançamento de foguetes DEFERIDO 

Cálculo para quem já fez cálculo DEFERIDO 

Projeto Bem Viver DEFERIDO 

Aprofundamento em química para discentes concluintes do ensino médio técnico. DEFERIDO 

Uso de planilhas eletrônicas na criação de banco de dados personalizado de questões e template de provas DEFERIDO 

Perfil dos alunos do curso técnico integrado em mecânica industrial do CEFET/RJ UnED Itaguaí: conhecendo as primeiras turmas de 
concurso após a pandemia 

INDEFERIDO 



 
 

Ministério da Educação 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

Diretoria de Ensino 
 
 

 
Informamos que o resultado dos demais projetos que não estão na lista será publicado até o dia 31/03 devido à divergência entre os resultados 
dos dois pareceristas que os avaliaram, havendo a necessidade da análise de um terceiro, etapa que ainda está em andamento. 
 
Solicitamos, ainda, que os coordenadores dos projetos deferidos enviem o termo de compromisso assinado eletronicamente ao e-mail 

projetodeensino@cefet-rj.br. 
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