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Evasão e persistência foram temáticas no XV ENCONTRO 

PARA AÇÕES EM EaD DA FURG 

 
Na noite da última quinta-feira, 08 de maio, no IFRS, integrando a 

programação do XV Encontro Para Ações em EaD da FURG, ocorreu a 

palestra “O Fenômeno da Evasão e a persistência em cursos superiores a 

distância”. 

A palestra foi proferida pela professora Dra. Wilsa Ramos, da Universidade de 

Brasília, que, inicialmente, fez uma análise conceitual dos motivos que levam 

os alunos à decisão de abandonar os cursos. Ela mostrou que, para tal 

escolha, é decisivo um conjunto de características que englobam 

responsabilidade de todos os atores envolvidos no processo educativo: o 

aluno, o curso, a instituição e o sistema educacional.  

Em um segundo momento, a palestrante apresentou maneiras de como 

superar o problema. Dentre os fatores de superação, estão a persistência e a 

motivação psicológica das pessoas diante das dificuldades, sejam estas 

alunos, tutores ou professores: “a responsabilidade é de todos os envolvidos 

no sistema”, afirmou Wilsa.  

Durante o dia, o XV Encontro para Ações em EaD da FURG oportunizou aos 

participantes oficinas com temáticas variadas e para públicos diversos. As 

atividades ocorreram nos turnos da manhã e da tarde. Foram oferecidas oito 

oficinas: Web-Conferência, Material Impresso, Plágio, Prezi, Arte Sonora, 

Secretários, Bibliotecários e Moodle Pedagógico. A intenção foi contemplar 

todos os públicos participantes do evento.  

No dia 9, sexta-feira, ocorreram os relatos de experiências. Dentre os assuntos 

abordados, estiveram em pauta os desafios da língua espanhola a distância, 

experiência de polos e contrapontos entre a tutoria presencial e a distância.  

A diretora da Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, Ivete Martins Pinto, disse que a SEaD tem 

investido na formação continuada dos 

a(u)tores envolvidos em seus cursos a 

distância na forma de encontros de 

imersão, os quais visam integrar, 

capacitar e realizar troca de 

experiências entre estas pessoas.  
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O ingresso nos cursos de graduação 

da modalidade a distância da 

FURG será exclusivamente por meio 

da nota obtida no Enem. 

 
A Secretaria de Educação a Distância (SEaD) 

da Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

salienta que o ingresso nos cursos de 

graduação da modalidade a distância será 

exclusivamente por meio da nota obtida no 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma 

vez que a realização da prova é a única forma 

para ingressar na referida Universidade.  

Para tanto, está previsto para o primeiro 

semestre acadêmico de 2015 o curso de 

Licenciatura em História. Este será ofertado 

pelos polos de São Lourenço do Sul, Sapiranga, 

Cachoeira do Sul, Santo Antônio da Patrulha, 

São Francisco de Paula e Novo Hamburgo. 

A Diretora da SEaD, Ivete Martins Pinto, alerta  

que o processo seletivo para este curso, e para 

todos cursos de graduação que forem 

ofertados pela FURG, dar-se-á exclusivamente 

por meio da nota obtida no Enem: “É 

imprescindível que todos interessados 

inscrevam-se no Enem 2014 e realizem esta 

prova”. As Inscrições para o Enem começaram 

na segunda-feira (12/05) e são realizadas 

através do link: 

<http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricaoEne

m> até 23 de maio de 2014. As provas serão 

aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro do 

corrente ano. 

Todas as informações podem ser acessadas 

através do Edital 12/2014 – MEC/INEP. 

SEaD seleciona 

bolsista 

 
A Secretaria de 

Educação a Distância 

(SEaD) da Universidade 

Federal do Rio Grande – 

FURG seleciona bolsista 

para atuar no Núcleo 

Tecnológico. Entre os 

requisitos, o interessado 

deverá  estar  

matriculado em um 

destes cursos: Sistemas 

de Informação, 

Engenharia de 

Computação, 

Engenharia de 

Automação e 

Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas. Além disso, 

deve ter disponibilidade 

no turno da manhã, 

com conhecimento e 

experiência em 

manutenção de 

microcomputadores, 

incluindo instalação de 

sistemas operacionais, 

configuração e 

instalação de softwares 

e suporte a usuários de 

rede Windows. Outras 

informações podem ser 

obtidas em: SELEÇÃO DE 

BOLSISTA 04/2014. 

Disponível em: 

<http://www.sead.furg.b

r/index.php/editais/cat_

view/205-selecao-

042014-bolsista-sead>. 
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