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Ao longo de 7 (sete) décadas, a UERJ cresceu e firmou-se como uma das 
principais universidades do País. Sua importância no espaço acadêmico 
brasileiro pode ser atestada pela qualidade da formação superior que oferece, 
pelo valor da sua produção científica, pelas centenas de projetos de extensão 
em desenvolvimento, pela promoção da cultura e pelos inúmeros serviços 
prestados à população.  

Nesses setenta anos de história, a Universidade cresceu em tamanho, estrutura 
e importância nos cenários regional e nacional, deste modo, atuando também, 
na construção de políticas públicas para apoio de diversos órgãos 
governamentais, através de suas atividades extensionistas.  

Neste contexto, a proposição da Fundação Cecierj - Centro de Ciências e 
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro, órgão vinculado à 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – (SECTI), que 
desenvolve projetos nas áreas de Graduação a Distância (Consórcio Cederj); 
Divulgação Científica; Pré-Vestibular Social; Extensão (Formação Continuada de 
Professores) e Ceja – Ensino de Jovens e Adultos, mostra-se de total relevância 
para UERJ em termos cooperativos e de extensão, haja vista a missão do Cecierj 
com vistas a implementar políticas públicas de educação, focando o ensino a 
distância, mediado por tecnologia e divulgação científica. 

 Ademais, a UERJ também é integrante do Consórcio Cederj que fora criado em 
2000, soba finalidade de democratizar o acesso ao ensino superior público, 
gratuito e de qualidade na modalidade Educação a Distância (EaD), reunindo por 
meio de acordo de cooperação técnica, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
por intermédio da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio 
de Janeiro (SECTI), a Fundação Cecierj, e as Instituições de Ensino Superior 
(IES) Públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro.  

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO  
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Sendo assim há o interesse de ambas as partes, CECIERJ e UERJ, na 
promoção do presente Plano de Trabalho com vistas ao desenvolvimento do 
sistema denominado SISTACAD 2.0, Sistema Integrado para Gerenciamento e 
Acompanhamento Acadêmico da Fundação CECIERJ, concernente aos cursos 
ofertados no âmbito do Consórcio CEDERJ, não somente pela UERJ ser 
integrante do consórcio, mas pelo aprimoramento técnico do capital intelectual e 
pela propiciação da integração entre as instituições 


