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Diretora da SEaD participa de inauguração do 

polo de Esteio 

Fotografia:divulgação 

 
 

A professora Ivete Martins Pinto, diretora da Secretaria de 

Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal do Rio 

Grande- FURG, participou da inauguração do polo de Esteio do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Na cerimônia, a 

professora Ivete junto com prefeito Gilmar Rinaldi e com a 

representante da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 

Carla Escosteguy, descerraram a fita inaugural. 

O evento ocorreu na manhã do último sábado (dia 7), data em que 

iniciou o primeiro curso oferecido pela SEaD/FURG: 

Aperfeiçoamento em Gênero e Diversidade na Escola, com vagas 

para 60 estudantes. No primeiro encontro, foi abordado o uso da 

plataforma de ensino usada pela UAB e demais orientações 

referentes ao curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junho 2014 

 

      

 

Clipping  
 

 PIBID Ciências EaD visita escola participante 

do projeto em Santa Vitoria do Palmar  

                    Fotografia:divulgação 

 
Santa Vitória do Palmar é o polo  do Curso de Licenciatura em 

Ciências  na modalidade a distância com participação no PIBID.  

No dia 05 de junho, as professoras  Ana Laura Salcedo de 

Medeiros 

 (coordenadora do subprojeto),  Narjara Garcia (coordenadora 

pedagógica da Secretaria de Educação a Distância, SEaD) e Trícia 

Tamara Boeira do Amaral (membro SEaD) participaram do Encontro 

de Formação Presencial na EMEF Francisco Ernesto Anselmi, escola 

onde a Professora de Ciências da modalidade EJA/noturno, Lívia 

Pereira, recebe seis estudantes bolsistas do projeto. 

As professoras da FURG foram muito bem recepcionadas por 

todos os professores da EJA, que apontaram os resultados da inserção 

da proposta do PIBID a partir da organização do projeto denominado 

“O lixo que embeleza nossa escola”, o qual está reaproveitando pneus 

e garrafas pet para organizar o jardim, pomar e uma pista de atletismo 

na escola. Os licenciandos da FURG, juntamente com a professora, 

envolveram praticamente todas as disciplinas para este trabalho 

coletivo, que está se estendendo para os alunos do Ensino 

Fundamental do período diurno. 

Esse compartilhamento pedagógico mostrou a importância da 

aposta do PIBID na formação acadêmico-profissional para a 

compreensão do ser e do fazer docente no contexto da Educação 

Básica. 

 

 

 

OFICINAS DO 

LPMED - SEaD  

As oficinas do laboratório 

de produção de material 

educacional digital 

(LPMED) da 

Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG já 

estão acontecendo. 

Na próxima semana, 

dia18, as oficinas 

continuam 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 e-mail: 

lpmed.life.sead@gmail.co

m 

O LPMED atua junto ao 

Núcleo de Formação 

Integrada da SEaD e é 

direcionado aos docentes 

dos cursos de licenciatura 

da Instituição numa 

parceria com o Programa 

de Formação Continuada 

da Área Pedagógica 

(PROFOCAP) da Pró-

Reitoria de Graduação 

(PROGRAD). 
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 Representantes de Piratini visitam a SEaD  

Fotografia:Rosane Carvalho 

 

A Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG recebeu a visita de representantes da 

cidade de Piratini (RS) nesta terça-feira, dia 03. 

A coordenadora do Polo Educacional do referido município, Mariana 

Lucas Moreira, e o orientador educacional, Eduardo Vargas, vieram 

conhecer as instalações da SEaD, bem como os cursos ofertados pela 

FURG. 
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Representantes 

de Constantina 

visitam a SEaD  

 
Fotografia:Rosane Carvalho 

 

 

A Secretaria de Educação 

a Distância (SEaD) da 

Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG 

recebeu a visita de 

representantes da cidade 

de Constantina (RS) nesta 

quarta-feira, dia 04 . 

O prefeito do referido 

município, Leomar José 

Behm, e o coordenador do 

Polo Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), Pedro 

Nilton Pizzi, vieram 

conhecer as instalações da 

SEaD, bem como os 

cursos ofertados pela 

FURG. 

Na chegada, os visitantes 

foram recebidos na 

reitoria pelo vice-reitor da 

FURG, Danilo Giroldo e 

pela Secretária de EaD, 

Ivete Martins Pinto. 
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Espaço de apoio 

ao uso da 

Plataforma 

Moodle 

Com o intuito de 

dinamizar o acesso e o 

uso das ferramentas da 

Plataforma Moodle, o 

Núcleo Tecnológico da 

Secretaria de Educação a 

Distância (SEaD) 

informa que está 

disponível o espaço 

Tutoriais de Apoio 

Moodle, o qual contém 

materiais de suporte, que 

visam simplificar as 

atividades on-line.  O 

link de acesso se 

encontra na página 

inicial do Moodle UAB 

e do Moodle SEaD. 

Acesse aos tutoriais sem 

precisar estar logado. 

SEaD e NTI continuam trabalho de 

atualização e acompanhamento do 

ambiente MOODLE  

Desde o final de março, vêm ocorrendo mudanças no 

ambiente virtual MOODLE, a partir da instalação de 

novos equipamentos servidores para seu armazenamento e 

posterior migração da versão 2.2 do MOODLE para a 2.6 

(última versão estável). Entre estas mudanças, observa-se 

a disponibilidade de novas funcionalidades, estabilidade, 

segurança e a agilidade no ambiente. 

A fim de capacitar os usuários do MOODLE, a Secretaria 

de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal 

do Rio Grande – FURG desenvolveu tutoriais e ofereceu, 

no último XV Encontro de capacitação, nos dias 7, 8 e 9 

de maio, oficina sobre as novas funcionalidades do 

MOODLE para professores e tutores. Atividade que terá 

continuidade nos próximos meses. 

O Núcleo Tecnológico da SEaD está recebendo o apoio do 

Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI) da FURG, para 

acompanhamento do desempenho das novas 

funcionalidades e algumas operações autônomas do 

sistema, como a geração de log, backups e envio de 

mensagens por e-mail, bem como o monitoramento do 

sistema, para prevenir sobrecarga deste. 

A Secretária de EaD, Ivete Martins Pinto, destaca e 

agradece o envolvimento de toda Equipe do Núcleo 

Tecnológico, bem como do NTI, especialmente dos 

técnicos Luis Fernando Tusnski e Júlio Cesar Medina 

Madruga, neste trabalho em prol da melhoria no acesso ao 

MOODLE, beneficiando tanto os cursos presenciais 

quanto os cursos a distância. 

http://www.uab.furg.br/course/view.php?id=857
http://www.moodle.sead.furg.br/course/view.php?id=2647

