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Apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Especialização em Educação Ambiental na modalidade a distância

Os alunos do Curso de Educação Ambiental Lato Sensu a distância da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

iniciaram as apresentações de seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) neste mês. 

Para tanto, os polos de Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, São Lourenço do Sul, Picada 

Café, Sapiranga e Santo Antônio da Patrulha começam a receber as bancas avaliadoras 

dos sessenta e cinco trabalhos.

Segundo a Coordenadora do Curso, Profa. Vanessa Hernandez Caporlingua: “o número 

expressivo de trabalhos demonstra a consolidação da caminhada de aprendizagem no 

decorrer do Curso, que teve início no segundo semestre de 2013.”. A Profa. Vanessa 

informou que o TCC tem por principal objetivo a reflexão sobre o espaço de formação 

em que os estudantes estão inseridos.

O II Seminário de Práticas Educativas: compartilhando vivências acontecerá nos dias 03 e 

04 de julho de 2015 no auditório da Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Campus  Carreiros. O evento tem os 

objetivos de relatar e analisar a ação educativa vivenciada nos estágios, assim como 

teorizar temáticas implicadas na prática pedagógica e elaborar proposições 

educacionais para os conflitos inerentes à ação docente produzidos por meio do 

Trabalho Acadêmico Científico de Conclusão de Curso – TCC.

Setenta acadêmicas participarão dessa edição do evento, que é específico para os 

estudantes da 2ª oferta do curso de Pedagogia na modalidade a distância ofertado nos 

polos de Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e São 

José do Norte. A programação inclui palestras, apresentações de pôsteres e relatos de 

experiências. Cabe salientar que somente as defesas de TCCs serão abertas à 

comunidade. 

A atividade é uma realização da Universidade Federal do Rio Grande – FURG através da 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), do Instituto de Educação (IE) e da Secretaria de 

Educação a Distância (SEaD
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XVI Encontro para Ações em EaD na FURG

Nos dias 11, 12 e 13 de junho, a Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG promoveu o  XVI Encontro para Ações em EaD na FURG. O evento 

foi direcionado a profissionais atuantes na Educação a Distância da Instituição, a fim de promover 

diálogos sobre os processos educacionais e organizacionais que envolvem essa modalidade de 

ensino.

Na abertura do evento, dia 11, ocorreu a mesa redonda com o tema  “A EaD na FURG”. Entre 

outros assuntos, foram abordadas as políticas e ações que vêm sendo desenvolvidas e as 

atividades ligadas à formação de professores e atores envolvidos nos cursos a distância. A mesa 

foi composta pelos seguintes membros da SEaD: Secretária Ivete Pinto, Coordenadora 

Pedagógica Narjara Garcia e Coordenadora do Núcleo de Formação Integrada Joanalira 

Magalhães. A atividade ocorreu no auditório do Hospital Universitário – Campus Saúde da FURG.

Na sexta-feira, dia 12, no Campus Carreiros, pela manhã, foram realizadas as oficinas. Algumas 

aconteceram no Cidec-Sul, como a “Currículo Lattes: preenchimento, dúvidas e algumas dicas”, 

ministrada pela Profa. Dra. Paula Regina Costa Ribeiro. Outras foram desenvolvidas nas 

dependências da SEaD, como a “Surdos  e a Língua Brasileira de Sinais na Perspectiva dos 

Tradutores/Intérpretes da Universidade Federal do Rio Grande”, que teve como ministrante o 

Prof. Ramon Cunha e sua equipe.

Depois de intenso estudo, os alunos tiveram a oportunidade de projetar, realizar e avaliar ações 

de Educação Ambiental. “Professores, tutores e coordenadores estão muito satisfeitos com a 

qualidade do Curso e o aproveitamento obtido pelos alunos que, de forma muito satisfatória, 

preparam-se para as defesas finais e para as atividades que foram desenvolvidas ao longo da 

trajetória de futuros Especialistas em Educação Ambiental”, finalizou a Coordenadora do Curso.

No dia 27 de junho, acontecem apresentações nos polos de Santo Antônio da Patrulha, Picada 

Café e São Lourenço.

Durante a tarde, organizou-se um 

espaço para socialização de relatos de 

experiência “Tecendo fios em redes de 

conversação”. Na sequência, a Profa. 

Dra. Elaine Turk Faria proferiu a 

palestra “Desafios da EaD: os nós que 

devem ser desatados”.

No sábado, dia 13, os participantes 

integraram a reunião por curso. As 

atividades encerraram ao meio dia, 

finalizando o evento.
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Secretária da SEaD/FURG visita 

Assembleia Legislativa do Estado

No dia 10 de junho, a Secretária da Educação a Distância da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG e Presidente da 

Unirede, Ivete Martins Pinto, visitou a Assembleia 

Legislativa do Estado. Nessa ocasião, também estava 

presente a Secretária de Educação a Distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mára 

Carneiro.

O objetivo da visita foi conversar a respeito da Educação a 

Distância e suas perspectivas e limitações atuais, bem como 

sobre as possibilidades de apoio político ao fortalecimento 

dessa modalidade de ensino. Além disso, foi discutido 

sobre a contribuição da referida modalidade para o 

desenvolvimento regional e local, que hoje acontece por 

meio dos polos de apoio presencial que recebem os cursos. 

SEaD participa da posse de Diretora 

do Campus de Santa Vitória do Palmar
A Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG esteve 

representada na posse da diretora do Campus de Santa 

Vitória do Palmar, Professora Adriana Kivanski de Senna.

A Secretária em exercício da SEaD, Marisa Musa Hamid, 

e o  Secretário Administrativo, Paulo César Pinho, 

estiveram presentes na  cerimônia que ocorreu no dia 

14 de abril, no prédio do Campus de Santa Vitória do 

Palmar. 

O XII Congresso Brasileiro de 

Ensino Superior a Distância 

(ESUD 2015) está recebendo 

inscrições para o processo que 

selecionará trabalhos 

científicos no formato de 

artigo e relato de experiência.

O Evento, que acontecerá em 

Salvador/BA, no período de 31 

de agosto a 03 de setembro de 

2015 ,  ap re sen ta  o  t ema 

“Cultura digital e inovação: 

tecnologia educacional  e 

dispositivos móveis”.

Outras informações poderão 

ser obtidas no site do evento:

 <http://esud2015.uneb.br/ind

ex#.VUuqBflViko>.

Inscrições de 
trabalhos para o 

ESUD 2015
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Na tarde de quarta-feira, dia 8 de abril, integrantes da Secretaria de Educação a Distância 

(SEaD) receberam a visita dos professores do curso de Oceanologia (IO) e do Centro de 

Ciências Computacionais (C3).

 Na ocasião, a Professora Ivete Martins Pinto, Secretária de EaD da FURG, apresentou,  

junto aos coordenadores de núcleos, a estrutura da SEaD e esclareceu sobre o 

funcionamento destes espaços.

 Na pauta, ainda foram tratadas as possibilidades de parceria para a produção de material 

áudio-visual, o uso do Moodle e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

ensino presencial e a distância.

SEaD discute produção de material digital com os 
institutos C3 e IO 
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