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Olá colegas!
O
projeto extensão universitária, Cinema Educa &ndash; Audiovisual e educação, formação
continuada financiado pelo Fundo Paraná / Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e
realizado pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar coordenado pela professora Dra. Solange
Stecz), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação abre inscrições para dois cursos
sobre cinema e educação: Conversas sobre o Cinema Brasileiro e Produção Audiovisual.
Confira as informações sobre
esses dois curso e faça sua inscrição!
Conversas sobre o Cinema Brasileiro
O curso Conversas sobre o Cinema Brasileiro discutirá filmes
brasileiros em oito encontros, no Cine Guarani, entre abril a novembro de 2019, nas últimas
quartas-feiras de cada mês, às 18h.
Data de início: 24/04/2019
Horário: 18h às 22h
Público-alvo: Professores, estudantes e comunidade em geral
Número de Vagas: 130
Carga
horária: 32 h
Obs.: Duas
sessões correspondem a uma etapa, e a cada etapa, os participantes serão certificados em 8
horas. Os cursistas poderão participar de uma ou mais etapas, no entanto, a inscrição deverá ser
feita a cada etapa.
A
certificação do curso será emitida pela Unespar.
Formulário para inscrição para a 1ª etapa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Xtbbv_8F5JRqvD6YNbA7r7SNa9aF1ZBo3Xv6iALdoj
Nu-g/viewform
SERVIÇO:
Local: Cine Guarani - Portão Cultural
Av. República Argentina, 3430 - Portão.
Curitiba - Paraná.
CinemaEduca - Produção Audiovisual
O projeto extensão universitária, Cinema Educa
&ndash; Audiovisual e educação, formação continuada oferecerá curso de formação sobre
produção audiovisual para professores da rede estadual do Paraná. O curso será desenvolvido na
modalidade presencial, com dois encontros mensais nas dependências do DPTE entre abril e
setembro de 2019.
Data de início: 15/04/2019
http://www.historia.seed.pr.gov.br
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Horário do curso: 14h às 18h
Número de Vagas: 28
Público-alvo: Professores (QPM) lotados no Núcleo Regional de
Educação de Curitiba.
Carga horária: 40h
Formulário para inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKmFroLviDuUjK0RS7HldCS9nWSAxaVBLnGflGMygG
F5a-vw/viewform
A
certificação do curso será emitida pela Unespar para os cursistas com, no mínimo, de 75% de
frequência.
SERVIÇO:
Local: Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE)
Rua Salvador Ferrante, 1651 - Boqueirão.
Curitiba - Paraná.

Clique aqui, caso queira ASSINAR o recebimento do boletim
informativo.
http://www.historia.seed.pr.gov.br
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