
 

      

LIFE DIVULGA CALENDÁRIO DE OFICINAS 

 Clipping  

 

O calendário de oficinas para 2014 dos Laboratórios 

Integrados de Formação de Educadores (LIFE) da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG já está disponível. 

Estão previstas oito oficinas de formação para os 

educadores/professores, com duas horas de duração cada, a 

serem desenvolvidas mensalmente. A primeira será no dia 30 

de abril de 2014. As inscrições podem ser realizadas através do 

e-mail: < lpmed.life.sead@gmail.com>;. 

Todas as oficinas acontecerão no horário das 17h às 19h, 

nas dependências da Secretaria de Educação a Distância 

(SEaD), no Campus Carreiros. Outras informações poderão ser 

obtidas através do telefone: (53) 3293.5305 (Núcleo de 

Formação Integrada).  

As atividades são organizadas pelo Laboratório de Produção 

de Material Educacional Digital (LPMED). Este é um dos 

espaços que integram o LIFE e que atua junto ao Núcleo de 

Formação Integrada da SEaD. 

O LPMED tem como objetivo capacitar os docentes dos 

cursos de licenciatura da Instituição para o uso das tecnologias 

digitais e o desenvolvimento de materiais 

didático/pedagógicos, em parceria com o Programa de 

Formação Continuada na Área Pedagógica (PROFOCAP) da Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD).  

O LIFE tem caráter interdisciplinar e foi aprovado pela 

CAPES para ser desenvolvido durante os anos de 2013 e 2014.  

  

 

Declaração de 

Rendimentos 

2013 Relativo ao 

Recebimento de 

Bolsas CAPES  

 

De acordo com a legislação 

pertinente (Lei Nº 9.250, de 

26 de dezembro de 1995, 

art. 26; Decreto nº 3.000, de 

26 de março de 1999 - 

Regulamento do Imposto 

sobre a Renda (RIR/1999), 

art. 39, inciso VII; 

Instrução Normativa SRF 

nº 15, de 2001, art. 5º, 

inciso XVII), os 

rendimentos recebidos a 

título de bolsa de estudos e 

pesquisa não justificam 

acréscimo patrimonial, por 

isso são considerados 

isentos. 

Desta forma, os valores 

recebidos devem ser sempre 

declarados na aba 

"Rendimentos Isentos e não 

tributáveis". 

Com relação à consulta do 

extrato dos bolsistas, 

informamos que o link está 

disponível no endereço 

http://informerendimentos.c
apes.gov.br/. 

mailto:lpmed.life.sead@gmail.com
http://informerendimentos.capes.gov.br/
http://informerendimentos.capes.gov.br/


 

      

 

OFICINAS 

 

30/04 OFICINA 1: 

Produção de material educacional digital: aproximação do ambiente do cotidiano da sala de aula 
(integração do ambiente virtual ao cotidiano da sala de aula).  

  

21/05 OFICINA 2: 

Design pedagógico e tecnologias educacionais inovadoras: ferramentas para criação de projetos de 
aprendizagem, AVAs, disciplinas a distância, mapas conceituais e outros – organização de aula 
(planejamento e avaliação). 

  

18/06 OFICINA 3: 

Uso da Plataforma Moodle e a construção de ambientes interdisciplinares de aprendizagem virtual 
(ferramentas do Moodle – estratégias metodológicas). 

  

16/07 OFICINA 4: 

Inovações pedagógicas com o uso das TDIC: utilização de videoaula (estratégias metodológicas).  

  

20/08 OFICINA 5: 

Potencialidades pedagógicas da webconferência (metodologias).  

  

17/09 OFICINA 6: 

Desenvolvimento de projetos educacionais com o uso da radioweb (metodologias). 

  

15/10 OFICINA 7: 

Desenvolvimento de objetos de aprendizagem: e-book, jogos, apresentações, animações e outras 
possibilidades (desenvolvimento de objetos de aprendizagens). 

  

19/11 OFICINA 8: 

Integração das mídias digitais: multimídia e hipermídia (integração das mídias e relato da aplicação do 
plano de aula). 
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Encontro de formação do PIBID Ciências EaD no 

Polo de Santa Vitória do Palmar  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 

inicia as ações com os acadêmicos de um dos cursos a distância da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O primeiro encontro 

presencial ocorreu no dia 10 de abril, às 19h, no Polo de Santa Vitória do 

Palmar e teve como público-alvo acadêmicos do curso de Ciências e 

professoras da Educação Básica do município. Os encontros de formação 

serão semanais, via webconferência, e, uma vez por mês, haverá um 

encontro presencial com a Coordenadora do Subprojeto Ciências EaD, 

Profa. Ana Laura Salcedo de Medeiros. 

O curso de Ciências habilitará seus licenciandos para trabalhar nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental, e o subprojeto do PIBID para o 

referido curso tem por objetivo proporcionar a formação acadêmico-

profissional em Educação em Ciências, a partir de narrativas sobre 

situações ocorrentes em sala de aula, por compreender a importância da 

formação acadêmica articulada à escola de Educação Básica. Esse processo 

dar-se-á por meio da reflexão e escrita de questões relativas ao cotidiano 

escolar no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Também objetiva 

fomentar a integração dos bolsistas à proposta de experimentação na 

condição de observar, diagnosticar e organizar os laboratórios didáticos de 

Ciências selecionados nos polos para as aulas experimentais do curso e dos 

professores supervisores da Educação Básica. 

O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 

formação de professores para a Educação Básica. Este programa concede 

bolsas a alunos de licenciatura participantes em projetos de iniciação à 

docência, desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em 

parceria com escolas de Educação Básica da rede pública de ensino. Os 

projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas 

públicas desde o início da sua formação acadêmica e, assim, desenvolver 

atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente de 

licenciatura e de professores atuantes na escola. 

Saibamais no endereço eletrônico: 

<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>. 

 

 

 

Seleção de 

Colaboradores para o 

XV Encontro para Ações 

em EaD na FURG  

 A Secretaria de Educação a 

Distância (SEaD) está 

selecionando alunos de graduação 

e pós-graduação da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG 

para colaborar na organização do 

XV Encontro para Ações em 

EaD na FURG, o qual acontecerá 

no dia 07, 08 e 09 de maio de 

2014. As vagas serão limitadas 

para atuação no credenciamento e 

apoio logístico.  

Será fornecido aos selecionados 

um certificado de colaborador de 

Evento, com carga horária de 40 

horas. A homologação das 

inscrições ocorrerá no dia 28 de 

abril de 2014 e as entrevistas no 

dia 30 de abril do corrente ano a 

partir das 10h, no prédio da SEaD. 

Os interessados poderão se 

inscrever através do site 

<www.inscricoes.furg.br 

Público-alvo: alunos de graduação 

e pós-graduação da FURG (login e 

senha, utilizados no Sistema da 

FURG). 

Informações no site  

sead.capacitacao@furg.br

> ou pelo telefone (53) 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid%3E.
mailto:sead.capacitacao@furg.br
mailto:sead.capacitacao@furg.br
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Chamada de trabalhos para o XI ESUD 

O XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a 

Distância (ESUD), na busca por relações dialógicas, 

apresenta o tema “Pesquisa na EaD: reflexões sobre 

teoria e prática”. O propósito da referida temática é o 

diálogo interdisciplinar entre diversas áreas, entre elas: 

Tecnológica, Política e Gestão em EaD e Ensino e 

Aprendizagem. 

 

O Evento está abrindo a oportunidade de divulgação de 

estudos e pesquisas na área de Educação a Distância, em 

ambiente eminentemente acadêmico e voltado para 

estudantes de pós-graduação e pesquisadores da área. 

 

Os artigos podem ser submetidos em Português, Inglês 

ou Espanhol e devem atender aos critérios de 

enquadramento em uma das seguintes modalidades: 

 

(a) Artigos acadêmicos: artigos acadêmicos e trabalhos 

de pesquisa originais, inéditos, que abordem questões 

relacionadas ou relevantes à Educação a Distância. 

 

(b) Relatos de experiência: relatos de experiência 

originais, inéditos, que destaquem soluções originais 

para problemas críticos da EaD ou descrição de 

desenvolvimento de programas inovadores e 

contemporâneos. 

 

Os artigos devem abordar os tópicos relacionados a, 

pelo menos, uma das seguintes trilhas: 

 

Trilha 1: Tecnologia e seus usos na EaD 

 

Trilha 2: Política e gestão em EaD: 

 

Trilha 3: Processos de formação em EaD 

O XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a 

Distância (ESUD) busca refletir e divulgar o avanço da 

Educação a Distância no sistema público de Ensino 

Superior. No ano de 2014, o Evento será sediado em 

Novo formulário para as 

solicitações de 

disciplina(s) no Moodle 

SEaD  

A Secretaria de Educação a 

Distância (SEaD) da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG 

informa que já está disponível o 

novo formulário para solicitar a 

criação de disciplina(s) no Moodle 

SEaD. A partir de agora, todo o 

processo será on-line. 

O formulário encontra-se na 

página da SEaD, e todos os 

professores da FURG poderão 

utilizar esta ferramenta, realizando 

a solicitação a qualquer momento, 

desde que tenham uma conta no 

Moodle. Os interessados que ainda 

não possuam cadastro poderão 

realizá-lo no momento da 

solicitação. 

A adoção desse procedimento 

objetiva agilizar o processo, uma 

vez que, no formulário, estão 

contidas todas as informações 

necessárias para criar disciplina(s) 

de apoio ao ensino presencial no 

Moodle SEaD. 

Como funciona o procedimento: o 
professor interessado em solicitar a 
criação de disciplina(s) deve acessar o 
link do formulário, que está no menu 
“Acesso Moodle”, na página da SEaD. 
Em seguida, é necessário preencher 
os dados e clicar em “enviar”. As 
informações chegam até a equipe do 
Núcleo Tecnológico, a qual cria a(s) 
disciplina(s) e depois retorna o 
contato ao interessado com os dados 
desta(s), tais como o link de acesso, 
código de inscrição, entre outros. 
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Florianópolis e será realizado entre os dias 05 e 08 de agosto. 

Todas as informações constam no site do Evento: 

<http://esud2014.nute.ufsc.br/>. 
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Integrantes do curso de Aperfeiçoamento em 

Educação Ambiental realizam divulgação em 

Santana do Livramento  

Nos dias 28 e 29 de março de 2014, integrantes da equipe do 

curso de Aperfeiçoamento em Educação Ambiental, ofertado pela 

Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, estiveram em Santana do 

Livramento fazendo a divulgação do referido curso. A professora 

Maria de Fátima Santos da Silva, coordenadora do curso, junto 

com a tutora presencial, Elvira Alves, e a secretária do curso, 

Eliane Azevedo, visitaram as escolas municipais. No sábado à 

noite, realizaram a apresentação do curso aos professores no polo. 

As inscrições para o processo de seleção para o curso de 

Aperfeiçoamento em Educação Ambiental, da modalidade a 

distância, estão abertas até o dia 16 de abril de 2014. 

 O curso está sendo ofertado nos polos de Jaguarão, Santana do 

Livramento, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Herval. As 

inscrições são realizadas, exclusivamente, na secretaria do 

respectivo polo, durante o seu horário de atendimento, conforme 

edital. 

Edital: <http://www.sead.furg.br/index.php/editais/cat_view/187-

ea-selecao-de-cursistas-edital-102014>. 

 

 

 De 4 a 15 de abril de 2014 

 

 

SEaD promoveu 

formação de professores 

e tutores para a utilização 

da Plataforma Moodle  

 

 
 

Nos dias 25 e 27 de março de 2014 
ocorreu a formação de professores e 

tutores dos cursos de Letras/Espanhol, 
Ciências e Educação Ambiental, a fim 
de capacitá-los a utilizarem a 

Plataforma Moodle. A referida 

formação foi oferecida pela Secretaria 

de Educação a Distância (SEaD) da 

Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG. 

Queremos divulgar as 
atividades de seu núcleo. 

 

Seu núcleo pode virar notícia. 
Entre em contato com a 
comunicação da SEaD  para 
divulgar as atividades que 
estão ocorrendo no núcleo ou  
o que está sendo realizado 
por seus integrantes. 

E-mail: 
sead.comunicacao@furg.br 

Expediente:  
Produção:Núcleo de vídeo e web 

conferência. 

Jornalista responsável:Márcio 

Oliveira  

Redação: Rosane Carvalho 

Fotografias:divulgação 

Projeto Gráfico: Daiane Victória 

 

http://esud2014.nute.ufsc.br/%3E.
http://www.sead.furg.br/index.php/editais/cat_view/187-ea-selecao-de-cursistas-edital-102014%3E.
http://www.sead.furg.br/index.php/editais/cat_view/187-ea-selecao-de-cursistas-edital-102014%3E.
mailto:sead.comunicacao@furg.br

