
Entendimento de ações entre o Projeto de Extensão Desafio 

Solar Brasil (UFRJ) e a Secretaria de Educação de Búzios. 

  

No dia 4 de agosto de 2021, reuniram-se na secretaria da Educação 

de Armação dos Búzios, Ocione, Rodrigo, Carla Nathália, Débora e 

Betinho para dar início aos termos de intenção da parceria entre a 

Prefeitura de Búzios e a UFRJ no desenvolvimento do Projeto de 

Extensão Desafio Solar Brasil (DSB). 

Ficou acertado que o público alvo do projeto são todos os 

estudantes das instituições de nível médio sediadas em Búzios. 

A Prefeitura e a coordenação do DSB instituirão um grupo de 

trabalho para planejar, até novembro, as ações do Projeto que serão 

desenvolvidas ao longo de 2022. 

O objetivo primordial do projeto é dar condição ao estudante 

desenvolver conhecimento e habilidade para participar de uma 

construção coletiva do Barco-Escola movido à energia solar da Prefeitura 

de Búzios. Ao final do ciclo de aprendizagem espera-se que o barco 

esteja operacional e apto a ser testado nas competições organizadas pelo 

DSB. 

A UFRJ irá dispor de alunos extensionistas para interagir com a 

equipe de estudantes (público alvo), promovendo a troca de saberes que 

é característica de um projeto de extensão. Entende-se que também 

deverá haver um diálogo com os professores para esclarecer o projeto e 

observar a aplicabilidade do saber adquirido em sala de aula no 

enfrentamento de problemas reais. 

O projeto será cíclico e não termina com a operacionalização da 

embarcação, mas deverá ser dado continuidade na busca constante de 

aperfeiçoamento das tecnologias empregadas, havendo contínua 

renovação dos estudantes  que participam do projeto. O que marca o fim 

de um ciclo e início de outro é o relatório de participação do aluno em um 

evento de competição (feito individualmente) acompanhado de um 



memorial descritivo (feito em equipe) sobre os aspectos construtivos da 

embarcação e como foi seu desempenho no evento. 

As ações conjuntas do desenvolvimento do projeto deverá ter o 

acompanhamento pedagógico da Secretaria de Educação e a 

participação de outras Secretarias que dialogam com as práticas 

envolvidas no projeto, como Esporte, Tecnologia e Desenvolvimento, 

Meio Ambiente, etc. 

 


