CECIP - Centro de Criação de Imagem Popular

Praça do Conhecimento
A Praça do Conhecimento é um espaço público de participação comunitária e desenvolvimento humano. Localizada na
Nova Brasília, uma das 14 comunidades do Complexo do Alemão, conecta as demandas do local com as exigências do
mundo atual: oferece cursos e atividades de capacitação em novas tecnologias, garante livre acesso à internet e recursos
multimídia e investe na produção e difusão de conhecimento, cultura e arte. As ações desenvolvidas na Praça do
Conhecimento têm como enfoques o olhar para a realidade, o pensar e o agir críticos, a promoção e valorização do ser
humano e do território urbano das comunidades do Complexo do Alemão. A Praça do Conhecimento é uma realização da
Secretaria Municipal de Habitação (SMH). O CECIP é o parceiro responsável pela gestão do espaço e assume o
compromisso público de promover o diálogo com todas as comunidades do Complexo do Alemão e seu entorno, com
o propósito de promover o bem-estar social na região.
Veja reportagem do RJ-TV sobre o projeto.Objetivos:
- Capacitar jovens e adultos na utilização de linguagens multimídia;- Qualificar e contribuir para sua inserção no mundo do
trabalho;- Promover o acesso a bens culturais;- Propiciar desenvolvimento pessoal, social, técnico, artístico e
profissional.
ESPAÇOS
Área de Livre Acesso (ALA): Espaço multimídia de entretenimento, pesquisa e relacionamento social com acesso livre à
internet. Videoteca, Midiateca e Jogos interativos: O espaço de acesso a conteúdos culturais e ampla área de circulação
para exposições, eventos e exibições multimídias.Laboratórios: Salas de aula para a formação de jovens e adultos em
Tecnologia da Informação e Linguagens Digitais. Auditório: Sala equipada com equipamento multimídia para reuniões,
encontros, seminários e projetos coletivos. Anfiteatro: A tenda na parte externa do prédio é um espaço para atividades
artísticas e culturais com a comunidade.
FORMAÇÃO A Praça do Conhecimento oferece cursos de formação técnica nas áreas de Tecnologia da Informação e
Multimídia. O processo de ensino enfatiza as relações humanas através de uma metodológica participativa e dialógica
voltada para a formação técnica, criativa, reflexiva e autônoma dos participantes dos cursos. As disciplinas transversais –
Oficina da Palavra e Desenvolvimento Pessoal e Social – integram à formação noções de cidadania, liberdade de expressão,
direitos humanos, responsabilidade e democracia. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)Os cursos são ministrados por
monitores capacitados pela Cisco IT Essencials, em dois módulos: - TREINAMENTO BÁSICO: Introdução ao PC:
Montagem de computadores, Fundamentos de rede, Segurança avançada de rede. - TREINAMENTO AVANÇADO
(CCNA): Fundamentos de Rede: Conceitos de Protocolos de Roteamento, Switching Lan e Wireless, Acesso a Wan.
LINGUAGENS MULTIMÍDIA COMPUTAÇÃO GRÁFICA - Técnicas básicas de computação gráfica. Animação, ilustração
vetorial, vinhetas gráficas. WEB DESIGN - Criação, produção, diagramação e programação de websites. Interatividade.
Usabilidade. DESIGN GRÁFICO - Produção Gráfica. Percepção visual, design popular, layout, produção de
impressos.FOTOGRAFIA - Procedimentos básicos em fotografia. Produção profissional e artística. Iluminação. VÍDEO Noções básicas de formas, estilos e técnicas para televisão, vídeo e cinema. Processo produtivo. ÁUDIO DIGITAL Gravação, edição, mixagem e masterização de áudio digital. Produção e edição.
ATIVIDADES TRANSVERSAIS OFICINA DA PALAVRA - Desenvolvimento da capacidade de compreensão e reflexão
da linguagem verbal. Interpretação e produção textual em diversos estilos: prosa, poesia, publicidade, jornalismo etc.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL - Compreensão e vivência de conceitos, valores e atitudes referentes à
identidade pessoal e comunitária. Ampliação do conceito e das práticas de cidadania, autonomia, participação social e
projeto de vida.
ARTE, CULTURA E MEMÓRIA O Núcleo de Cultura da Praça do Conhecimento atua na defesa, preservação e difusão da
memória das comunidades da Serra da Misericórdia – Complexo do Alemão e promove o intercâmbio artístico e cultural
através de diversas atividades.

Saiba mais sobre a Praça do Conhecimento

http://www.cecip.org.br
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