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Resumo: O projeto busca oferecer um curso de capacitação para docentes da rede 
de ensino de Niterói quanto ao cumprimento das determinações da Lei 10639/2003 
sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura Afro-brasileira e Africana. A 
presente proposta é desenhar um curso de extensão na modalidade EaD, com três 
meses de duração e com tutoria, para contribuir com referenciais teóricos e 
metodologias, e tornar os professores cursistas multiplicadores desses temas tão 
negligenciados no currículo escolar. A escolha pela modalidade EaD busca facilitar o 
acesso ao conteúdo para que os participantes possam organizar seus horários e 
cumprir os requisitos no seu ritmo, considerando a sua rotina de trabalho. A proposta 
de um curso na modalidade EaD permite uma adaptabilidade, inclusive, ao cenário 
que se desenvolveu no ano de 2020 com a pandemia do Covid-19, uma vez que o 
projeto pode ser estruturado de forma flexível abrangendo os conteúdos, atividades 
e oferecendo um design adequado às características das áreas dos conhecimentos 
gerais e específicos contemplando, também, o processo avaliativo. Será uma 
capacitação curta com cinco módulos totalizando 40 horas. O projeto é parte das 
ações do NEABI do campus Niterói que, como espaço de ensino, pesquisa e 
extensão, deseja disseminar os conhecimentos produzidos pelo Núcleo e expandir a 
discussão com a comunidade externa sobre as diretrizes da Lei. Ademais, ações 
como esta, ajudam a consolidar o IFRJ como espaço de ensino, pesquisa, inovação 
e extensão voltado ao desenvolvimento humano de excelência, ao integrar as 
dimensões sócio-econômico-cultural do processo, contribuindo para a formação 
tecnológica, cultural, científica e social do discente. A importância desta ação 
extensionista é urgente, pois consiste em refletir sobre temas que estão em ebulição 
na sociedade e revelam a carência de discussão das relações étnico-raciais na 
escola.  
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