
 
 

Informações sobre o curso  
“Fundamentos e Desenvolvimento de Projetos Educomunicacionais” 

(Período de Realização: 12/08 a 11/11/2019) 
 
1. Apresentação 
O curso de extensão a distância em “Fundamentos e Desenvolvimento de Projetos 
Educomunicacionais” visa criar condições para que os colaboradores ampliem os conhecimentos 
conceituais sobre Educomunicação e desenvolvam competências e habilidades sobre como 
elaborar e implementar Projetos Educomunicacionais nas comunidades educativas à luz da 
identidade salesiana. O curso será realizado totalmente a distância, pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) do CSF/RSB (csf.rsb.org.br), no qual serão publicados os materiais e 
realizados fóruns de discussão e atividades diversificadas. Com vistas a proporcionar aos 
participantes maior flexibilidade na organização de seus estudos, cada um poderá participar dos 
fóruns e estudar os conteúdos nos dias e horários em que tiver disponibilidade, desde que 
dedique, em média, 3 (três) horas semanais aos estudos. 
 
2. Destinatários 
Responsáveis pela Comunicação Local, Professores dos diversos segmentos, Coordenadores e 
Educadores Sociais. 
 
3. Carga horária e duração 
A carga horária total é de 60 (sessenta) horas, com duração de aproximadamente 3 meses.  
 
Quantidade de vagas: 50 (cinquenta).  

As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de agosto de 2019. Atenção aos procedimentos 
necessários: 

a. Preencher o formulário eletrônico de inscrição: https://forms.gle/wCRrhu3tT1j3hNhP9  

b. Preencher o Termo de Compromisso e Responsabilidade, disponível para download na página 
de inscrição.  

c. Enviar o Termo de Compromisso e Responsabilidade digitalizado, devidamente assinado pelo 
responsável da obra/escola/presença, para o e-mail do Centro Salesiano de Formação: 
csf@rsb.org.br  

Importante! Somente serão matriculados os educadores que realizarem todos os procedimentos 
de inscrição.  

 

4. Conteúdos 
O curso é organizado em 05 aulas, em que será possível aprofundar o que é um Projeto de 
Educomunicação, o que fundamenta este projeto e como sistematizá-lo. A partir de um ponto de 
vista teórico-prático, espera-se que de modo simples, mas fundamentado, o educador possa 
desenvolver um Projeto Educomunicacional de qualidade e de impacto no local em que atua, 
sendo um diferencial no trabalho pedagógico pastoral salesiano. 

1) Fundamentados do Projeto Educomunicacional. 
2) Características de um Projeto de Educomunicação. 
3) Prospectivas de Referência. 
4) Etapas do Projeto Educomunicacional. 
5) Acompanhamento e Avaliação do Projeto Educomunicacional.  
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5. Avaliação 
No decorrer do curso, serão realizadas atividades avaliativas aplicadas, voltadas ao 
desenvolvimento de Projetos Educomunicacionais.  

 
6. Investimento 
O curso será subsidiado pela RSB-Comunicação. No entanto, em caso de desistência, caberá à 
obra/presença em que o participante atua restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais). 
  


