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Novo período de realização do XII ESUD

Julho a Setembro de 2015

O Ciclo de Palestras em Terapias Contextuais 

de Terceira Geração

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

Iniciou, no dia 30 de outubro de 2015, às 14h, o Ciclo de Palestras em Terapias Contextuais de 

Terceira Geração, que tem como público-alvo alunos e profissionais da área de psicologia. A 

atividade está ocorrendo todas as quartas-feiras, das 14h às 16h, no auditório da Secretaria de 

Educação a Distância (SEaD), e irá  até o dia 11 de novembro de 2015.

O curso é gratuito e os participantes ganham certificado de 30 horas.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail lapsico.furg@gmail.com ou pelo telefone (51) 

9898.2870.

Este curso de extensão é promovido pela SEaD e pelo Laboratório de Psicologia Contextual 

(LAPSICO).

Comunicamos que, por motivos técnicos e estruturais, o período de realização do Congresso 

Brasileiro de Ensino Superior a Distância (ESUD 2015), o qual ocorrerá em Salvador, será transferido 

para os dias 30 de novembro de 2015, 01, 02 e 03 de dezembro de 2015.

Em consequência, o prazo para submissão de trabalhos e o período de inscrição serão 

reformulados e um novo cronograma será divulgado em breve.

Certos da compreensão e participação de todos, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos.

Até Salvador!

Coordenação Geral do ESUD 2015

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

Secretaria de Educação
  a Distância - FURG
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Grupo do PIBID de Espanhol na 

modalidade a distância participa 

de Oficina de Produção de Jogos 

Didáticos para Língua Estrangeira

O grupo do PIBID do Curso de Espanhol na modalidade a 

distância, em parceria com o PIBID dos cursos presenciais 

Espanhol e Francês, bem como com o Projeto Institucional 

da FURG – o qual é dividido entre os outros projetos – 

promoveu nos dias 11 e 12 de agosto de 2015, em Santa 

Vitória do Palmar, e 13 e 14 de agosto, em Rio Grande, uma 

Oficina de Produção de Jogos Didáticos para Língua 

Estrangeira. A atividade foi oferecida aos pibidianos dos 

projetos envolvidos, sendo eles: acadêmicos, professores 

supervisores e professores coordenadores.

O ministrante das oficinas, Fernando Tsukumo, é professor, 

trabalha com formação de professores e atua como diretor 

do “Sua Vez Jogos”, desenvolvendo educação e 

treinamentos com jogos de tabuleiro. Segundo ele, no 

passado, jogou muito War, Banco Imobiliário e Jogo da Vida. 

No presente, descobriu o poder dos jogos modernos e 

acredita que jogo educativo não pode ter licença para ser 

chato.

A coordenadora do PIBID Espanhol EaD, professora Trícia 

Tamara Boeira do Amaral, disse estar satisfeita e alegre com 

as parcerias firmadas e com a possibilidade de cooperar para 

a formação dos pibidianos. Ademais, Trícia falou da certeza 

de que os conhecimentos adquiridos serão multiplicados, 

cumprindo com um dos principais papéis do PIBID, a troca 

de experiências entre universidade e escola, de forma a 

“contribuir com os processos de ensino-aprendizagem de 

acadêmicos e de professores e alunos da escola pública”.

Secretaria de Educação
  a Distância - FURG

Desde o dia 17 de agosto de 

2015, as solicitações de suporte 

ao Núcleo Tecnológico da 

Secretaria de Educação a 

Distância (SEaD) somente são 

realizadas através do Perfil de 

usuário do Sistemas FURG.

O solicitante deverá acessar a 

página, utilizando seu login e 

senha, clicar em “solicitações”, 

escolher “Unidade SEaD” e, 

a p ó s ,  r e a l i z a r  a  e s c o l h a 

conforme menu.

O tutorial básico do processo 

pode ser visualizado na página 

da SEaD 

Outros esclarecimentos podem 

ser real izados através do 

t e l e f o n e  d o  N ú c l e o 

Tecnológico:

(53) 3293-5306.

Solicitações de suporte 

passam a ser realizadas 

somente através do 

Perfil do Sistemas FURG

Julho a Setembro de 2015
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A utilização pedagógica da plataforma Moodle foi a 

temática da oficina de formação continuada para 

professores que atuam nos cursos de Educação a 

Distância da FURG. A referida atividade foi realizada no dia 

09 de setembro de 2015, nas dependências da Secretaria 

de Educação a Distância (SEaD), das 17h às 19h.

Professoras da SEaD ministram

encontro pedagógico para docentes 

da Escola de Enfermagem

Na tarde do dia 7 de agosto de 2015, as professoras Joice 

Araújo Esperança e Narjara Mendes Garcia representaram 

a Secretaria de Educação a Distância (SEaD) no encontro 

pedagógico organizado pela direção da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG.

As referidas docentes conduziram a conversa com os 

professores, problematizando concepções pedagógicas e 

apresentando estratégias metodológicas relacionadas ao 

uso das tecnologias em sala de aula. Joice e Narjara ainda 

destacaram algumas ações desenvolvidas com o apoio da 

SEaD.

A ação, que aconteceu no Cidec e reuniu professores do 

Curso de Enfermagem, teve como objetivo potencializar o 

diálogo e a reflexão sobre as tecnologias digitais e os 

O Professor Doutor do Curso 

de Psicologia e Coordenador 

do Curso de Especialização em 

Mídias na Educação a 

Distância da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, 

Paulo Gomes de Sousa-Filho, 

participou, de 10 a 14 de 

agosto de 2015, da 21ª 

Conferência Mundial Bienal no 

Radisson Blu HC Andersen 

Hotel, em Odense, Dinamarca 

Â (World Council for Gifted 

and Talented Children).

Este evento tem como objetivo 

apresentar, a cada dois anos, 

líderes no campo da educação 

de crianças de altas habilidades 

e talentosas. Além disso, visa 

promover a comunicação entre 

os profissionais da área e 

comparti lhar as melhores 

práticas e experiências.

Professor Paulo 
Gomes participa de 

evento na Dinamarca

Secretaria de Educação
  a Distância - FURG

SEaD realiza formação em Moodle para 
professores dos cursos a distância

Julho a Setembro de 2015
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Pedagogia a distância teve 
formatura no mês de agosto

No dia 25 de julho, a Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG, no âmbito do sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), deu início à série de formaturas do curso de 

Pedagogia, modalidade a distância. A primeira cerimônia 

ocorreu no Cidec-Sul da FURG, Campus Carreiros, para os 

formandos do polo de São José do Norte.

No dia 8 de agosto, foi a vez dos formandos do polo de 

São Lourenço do Sul receberem a outorga de grau. O 

evento ocorreu às 18h, no auditório da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Marina Vargas.  

O calendário de formaturas seguiu no sábado seguinte, 

dia 15 de agosto, no polo de Santa Vitória do Palmar e, no 

dia 29, no polo de Santo Antônio da Patrulha.
A Secretária de Educação a 

Distância da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, 

Ivete Martins Pinto, foi uma 

das entrevistadas, como 

presidente da UniRede, da 

matéria sobre “Os caminhos 

da EaD” no Jornal Folha de 

São Paulo, na Edição de 30 de 

julho de 2015.

Secretária da EaD 
da FURG é 

entrevistada pela 
Folha de São Paulo
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Presidente da UniRede participa de audiência pública 
sobre Educação a Distância

No dia 7 de julho, em Brasília, foi apresentado e discutido o documento referente às 
diretrizes do processo de regulação e avaliação da Educação a Distância (EaD) em 
audiência pública. A Secretária de Educação a Distância da FURG, Ivete Martins Pinto, 
que participou da comissão que elaborou a proposta das diretrizes para o processo de 
regulamentação e avaliação da EaD, enquanto presidente da Associação 
Universidade em Rede (Unirede), esteve presente.
A referida comissão foi instituída em 2013 pela Câmara de Educação Superior (CES) do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), sendo proposta pelos conselheiros Luiz Roberto 
Liza Curi (Presidente), Luiz Dourado (Relator) e Sergio Franco (CNE). Com o intuito de 
enriquecer os debates, foram convidados a contribuir com o desenvolvimento dos 
trabalhos representantes da Secretaria de Educação Superior (SESu), da Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas (Inep), da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Conaes), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e da Associação Universidade 
em Rede (UniRede).

Boletim Secretaria de Educação
  a Distância - FURG
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II Seminário de Práticas Educativas na SEaD

Na manhã do dia 03, sexta-feira, a mesa de abertura do evento foi composta pela 
Reitora Cleuza Dias, pela Diretora de Avaliação e Desenvolvimento da Graduação, 
Professora Silvana Zasso, e pela Professora Denise Martinez, a qual representou a Pró-
Reitora de Graduação. A Coordenadora Pedagógica da SEaD, Professora Narjara 
Garcia, esteve presente, representando a Secretária de Educação a Distância,    
Professora Ivete Pinto. Ainda, a Coordenadora de Estágios do Curso de Pedagogia a 
distância, Professora Suzane Gonçalves, representou a Diretora do Instituto de 
Educação, Professora Maria Renata Mota. Também integraram o grupo a 
Coordenadora do Curso de Pedagogia a distância, Professora Rita dos Santos, e o 
Coordenador de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Professor Carmo Thum. Cabe 
justicar que as referidas autoridades representadas não se zeram presentes por 
estarem participando de uma Reunião do Conselho de Ensino e Pesquisa (COEPEA).
Após o término do encontro de abertura, foi realizada a palestra “Educação a Distância: 
possibilidades de Ensino e de Pesquisa” com a Profa. Dra. Rosária Ilgenfritz Sperotto da 
Faculdade de Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(FaE/PPGEDU), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
O Seminário prosseguiu até a tarde de sábado, dia 04 de julho, e contou com 
apresentações de pôster, relatos de experiências, defesas de Trabalhos Cientícos de 
Conclusão de Curso (TCCs) e uma confraternização entre os participantes. O evento 
teve por objetivo relatar e analisar a ação educativa vivenciada nos estágios, assim 
como teorizar temáticas implicadas na prática pedagógica e elaborar proposições 
educacionais para os conitos inerentes à ação docente explicitados por meio dos 
TCCs.
Participaram dessa edição do evento estudantes da 2ª oferta do Curso de Pedagogia a 
distância, ofertado nos polos de Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul, Santa 
Vitória do Palmar e São José do Norte. 

O II Seminário de Práticas Educat: compartilhando 
vivências ocorreu 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. A ação foi organizada pela 
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), pelo Instituto 
de Educação (IE) e pela Secretaria de Educação a 
Distância (SEaD).
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Reunião na Secretaria Executiva do Ministério da Educação

 PNo dia 30 de junho de 2015, a Secretária de Educação a Distância da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG, Professora Ivete Martins Pinto, esteve presente em uma 
reunião no Ministério da Educação (MEC) com o seu Secretário Executivo, Professor Luis 
Cláudio Costa, o Secretário de Educação Superior SESU/MEC, Professor Jesualdo Pereira 
Farias e a Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, 
Professora Marta Wendel Abramo. Nessa ocasião, também estavam presentes o 
Deputado Reginaldo Lopes e os Professores Wagner José Corradi Barbosa (UFMG), Lucia 
Regina Horta Rodrigues Franco (UFABC), Leonardo Cristian Rocha (UFSJ) e Marise Maria 
Santana da Rocha (UFSJ).
O encontro teve como objetivo discutir as possibilidades apresentadas pela Educação a 
Distância com a Política Pública, beneciando a expansão e o aperfeiçoamento da 
Educação a Distância Superior, bem como propor as ações estratégicas para alcançar 
as metas denidas do Plano Nacional de Educação – PNE.
Aos presentes foi entregue o Manifesto de Florianópolis, elaborado no âmbito da 
Associação Universidades em Rede – UniRede, o qual apresenta proposições que visam 
a convergência da Educação Superior nas modalidades presencial e a distância.

Julho a Setembro de 2015
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A III Conferência Internacional Online de Educação Sexual (III COES) aconteceu nos dias 05, 06 e 07 

de novembro de 2015 e foi organizada por universidades brasileiras e portuguesas.  A 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG participou da elaboração do evento por meio da 

Secretaria de Educação a Distância (SEaD) e do Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola (GESE) 

juntamente com o Instituto de Educação (IE), mais especificamente com os Programas de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e em Educação.

O evento teve como tema “Sexualidades, Gêneros e Cidadania em espaços educativos”.  A III COES 

reuniu especialistas, experiências e investigações nas áreas das sexualidades, dos gêneros, da 

cidadania, das violências, das infâncias, das adolescências, da formação de professores(as), entre 

outras temáticas relacionadas com a educação sexual.

Outras universidades também participaram da organização do evento: Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho(UNESP), de Rio Claro/SP, juntamente com o Programa de Pós-

Graduação em Educação Sexual (Fclar – UNESP/Araraquara – SP), com o Grupo de Pesquisa e 

Extensão sobre Sexualidades (GSEXs) e com o Centro de Educação Continuada em Educação 

Matemática, Científica e Ambiental (CECEMCA/CEAPLA –IGCE);  Universidade Estadual de Santa 

Catarina (UDESC) juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e 

Doutorado, linha de pesquisa  Comunicação e Tecnologia (FAED/UDESC), com o Laboratório 

Educação e Sexualidade  (LabEduSex/CEAD/UDESC), com o Grupo de Extensão, Pesquisa e Ensino: 

Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade – CNPq/UDESC e com o Grupo de Pesquisa Formação 

de Educadores e Educação Sexual  (Edusex); Instituto Universitário da Maia juntamente com os 

Programas de Pós-Graduação Mestrados em Psicologia Clínica e da Saúde e Mestrado em 

Psicologia Escolar e da Educação, com o Grupo de pesquisa Observatório da Sexualidade; 

Universidade de Lisboa juntamente com o Instituto de Educação, o Mestrado em Educação, o 

Grupo de Estudos e Investigação em Sexualidade, Educação Sexual e Tecnologias (GEISEXT); 

Universidade do Minho juntamente com o Instituto de Educação.

Para saber mais, acesse a página: <www.coesinternacional.com>.

Secretaria de Educação
  a Distância - FURG

SEaD participa da elaboração da III Conferência Internacional 
Online de Educação Sexual ( III Coes)
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