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__________________________________________________________________ 

 

CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL  

__________________________________________________________________ 

COORDENAÇÃO: 

Flavia de Figueiredo de Lamare 

Késia Pereira de Matos D'Almeida 

Silvia Lacouth Motta 

 

 1- OBJETIVO 

Contribuir para que profissionais de Educação Infantil possam ampliar suas 

perspectivas de trabalho, bem como refletir sobre sua prática cotidiana, no sentido 

de melhorar a qualidade no atendimento da criança de zero a cinco anos.  

2- DESCRIÇÃO 

O Curso é composto por disciplinas organizadas por áreas de estudo 

interligadas em unidades, com ênfase em educação e saúde, numa perspectiva 

interdisciplinar,sendo: 

• Unidade I composta pelas disciplinas: Movimentos Sociais e Políticas da 

Educação Infantil; Trabalho de Nutrição e Saúde na Educação Infantil; 

• Unidade II composta pelas disciplinas: Fundamentos Pedagógicos da Educação 

Infantil e Psicologia Educacional e Educação Inclusiva; 

• Unidade III composta pelas disciplinas: Educação, Ensino e Pesquisa na 

Educação Infantil; Sessão Especial e Oficinas de Música, Teatro e Corpo e 

Movimento no trabalho com as diferentes linguagens. 

 

    As aulas são interativas, visando à participação ativa dos alunos nas discussões 

e constituições de processos de (re) significações dos fazeres e saberes ligados a 
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EducaçãoInfantil. 

         

           Fazem parte dos recursos metodológicos: debates, aulas passeio, 

dinâmicas de grupos, construção de memorial, seminários, atividades artísticas e 

corporais, e diferentes recursos audiovisuais, bem como exposição dialogada, 

entre outras possibilidades. 

 

    Como forma de avaliação do aluno será considerada: 

 

•Frequência igual ou superior a 75% no curso, não podendo exceder 50% por 

disciplina; 

•Participaçãonasaulas; 

•Construção e entrega de memorial narrando memórias da pessoa e do 

profissional da educação, tendo como base também o processo formativo vivido 

no curso.  

 

3 – REQUISITO DE ACESSO: 

É necessário que o aluno tenha o Ensino Médio completo. O curso é 

dirigido, preferencialmente, a profissionais da Educação Infantil da rede pública 

municipal e estadual. Espera-se que o aluno tenha domínio da língua portuguesa, 

com boa capacidade de leitura e interpretação de textos e razoável nível de 

expressão escrita que possibilita a elaboração de resenhas e trabalhos solicitados 

pelos professores. 

 

4 - Nº DE VAGAS: 

40 (trinta) vagas 
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5 – PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 O aluno egresso do Curso de Desenvolvimento Profissional em Educação 

Infantil, deverá ser capaz de compreender a relação do trabalho desenvolvido 

cotidianamente junto às crianças de zero à cinco anos e de Políticas Públicas 

voltadas para esta primeira etapa da Educação Básica – Educação Infantil. 

 

6- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: 

Unidade I Total de Horas 

Disciplina: Movimentos Sociais e Políticas de Educação Infantil 16 horas 

Disciplina: Trabalho de Nutrição e Saúde na Educação Infantil 16 horas 

Carga Horária Total da Unidade I 32 horas 

Unidade II Total de Horas 

Disciplina: Fundamentos Pedagógicos da Educação Infantil  24 horas 

Disciplina: Psicologia Educacional e Educação Inclusiva 20 horas 

Carga Horária Total da Unidade II 44 horas 

Unidade III Total de Horas 

Disciplina: Educação, Ensino e Pesquisa na Educação Infantil 8 horas 

Disciplina: Sessão Especial 20 horas 

Disciplina: Oficinas de Música, Teatro e Corpo e Movimento no trabalho 

com as diferentes linguagens. 

12 horas 

Carga Horária Total da Unidade III 40 horas 

 

 

7- INSCRIÇÕES: 

As inscrições estarão abertas no período entre 17 de fevereiro a 13 de 

março de 2020 (até às 17 horas) pelo site da Plataforma SIGA 

www.sigaeps.fiocruz.br > Inscrição > Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio – EPSJV > Curso de Desenvolvimento Profissional em Educação 

Infantil. 
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A documentação listada abaixo deverá ser entregue neste mesmo período de 17 

de fevereiro a 13 de março de 2020, na Secretaria Escolar da Escola Politécnica 

de Saúde Joaquim Venâncio, Av. Brasil, 4365, Setor E – Manguinhos – Rio de 

Janeiro, no horário de 8 às 17 horas ou poderá ser enviada via SEDEX, neste 

caso, deverá ser postada até o dia 11 de março de 2020. 

 

• Formulário Eletrônico de Inscrição impresso e assinado (informado acima)(Usar 

navegador Internet Explorer), disponível no endereço www.sigaeps.fiocruz.br > 

Iniciar Inscrição; 

• Carta de liberação da instituição que trabalha (caso esteja empregado); 

• Carta de intenção de próprio punho - "Por que desejo fazer o curso?" 

• Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso na mesma 

folha); 

• Cópia da carteira de identidade (frente e verso); 

• Cópia do CPF (frente e verso), caso não conste na identidade; 

• Cópia do comprovante de residência; 

• 2 (duas) fotos 3x4 recentes. 

Informações que devem constar no envelope de envio por sedex: 
 

Curso de Desenvolvimento Profissional: (colocar aqui o nome do curso) 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – FIOCRUZ 

Secretaria Escolar – Sala 105 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21040-900 
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OBSERVAÇÕES: 

 O simples preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição 

não significa que a inscrição para seleção do curso tenha sido 

efetivada. A inscrição será efetivada através do recebimento do 

da documentação exigida; 

 Inscrições com documentação incompleta ou fora do período estabelecido 

estão sujeitas a desclassificação. 

 

8 - SELEÇÃO: 

A seleção dos inscritos será realizado por meio de análise da 

documentação fornecida pelo candidato.  

 

9 – RESULTADO FINAL: 

A divulgação do resultado será em 24 de março de 2020 no site da EPSJV 

e no SigaEPS. 

    

10 - CARGA HORÁRIA: 

116 horas 

 

11 - REGIME E DURAÇÃO: 
 

As aulas acontecerão de 01 de abril a 15 de julho de 2020, às quartas-feiras, das 

8 às 17 horas. 
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CRONOGRAMA: 

ETAPA PERÍODO 

Inscrição 17/02 a 13/03/2020. 

Resultado final 24/03/2020. 

Início das aulas 01/04/2020. 

Término das aulas 15/07/2020. 

 

 

12 - CERTIFICADO DE CONCLUSÂO: 

Será conferidos certificados de Desenvolvimento Profissional em Educação 

Infantil aos alunos que apresentarem 75% de frequência no curso e 50% em cada 

unidade, entrega do memorial e participação em aula. 

 

13- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Curso é gratuito 

 Modalidade: Presencial 

 As documentações encaminhadas pelos candidatos NÃO SELECIONADOS 

poderão ser retiradas pelos mesmos ou por representante formalmente 

autorizados no prazo de até sessenta (60) dias após a publicação do 

resultado final da seleção. 

 

14- PARA OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Campus Fiocruz 

Secretaria Escolar 

email: secesc.epsjv@fiocruz.br 

Telefone:(21)3865-9865/9801 

Av.Brasil, 4365 - Manguinhos - RJ - CEP:21045-360 

mailto:secesc.epsjv@fiocruz.br

