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SEaD realiza ocinas para 
professores da Universidade 

A Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG realizou, no 
dia 05 de agosto de 2014, uma ocina para os 
professores da universidade. A ação foi realizada pela 
SEaD, com o intuito de apresentar atualizações 
recentes que a plataforma institucional sofreu, bem 
como de fomentar a construção de saberes 
pedagógicos e instrumentais para os professores que 
utilizam o Moodle  em suas práticas docentes.

Novas ocinas ocorrerão nos dias 19 e 21 do mês de 
agosto do corrente ano. A ocina do dia 19/08 se intitula 
“Ocina Moodle Introdutório para Professores” e tem 
por público-alvo professores que estão ingressando na 
EaD e necessitam de instrumentalização inicial para o 
acesso à Plataforma. Já a ocina do dia 21/08 é 
“Ocina Moodle Atualizado para Professores” e o seu 
público-alvo são os docentes já atuantes na EaD e que 
têm interesse em conhecer as principais mudanças na 
recente atualização ocorrida no Moodle. 

As ocinas dos Laboratórios 
Integrados de Formação 
de Educadores (LIFE) da 
Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG continuam 
neste mês. No dia16/07 
teremos a Ocina 4: 
Inovações pedagógicas 
com o uso das 
TDIC:utilização de 
videoaula (estratégias 
metodológicas).
 
As ocinas acontecem 
sempre nas quartas-feiras, 
uma vez por mês, no 
horário das 17h às 19h, nas 
dependências da 
Secretaria de Educação a 
Distância (SEaD), no 
Campus Carreiros.

As ocinas visam capacitar 
os docentes dos cursos de 
licenciatura da instituição 
para o uso das tecnologias 
digitais e o 
desenvolvimento de 
materiais didático-
pedagógicos.

Informações sobre as 
inscrições poderão ser 
obtidas através do e-mail: 
lpmed.life.sead@gmail.com

Ocinas do LIFE 

A Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG recebeu, nesta quinta-feira, dia 10, a visita da coordenadora do Polo da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Rosário do Sul /RS, Isabel Cristina Vieira dos 
Santos.

A coordenadora do núcleo de Polos, Denise Senna Pinho, recebeu e mostrou as 
instalações da SEaD à visitante. Logo após, reuniram-se com a diretora da Secretaria, 
Ivete Martins Pinto.

Segundo Isabel, a intenção da visita foi de fazer articulações em relação aos cursos 
oferecidos pela FURG, uma vez que existe o interesse em rmar parceria com a 
Universidade para oferta de cursos a distância. 

Coordenadora do Polo de Rosário do Sul visita a SEaD  

Fotograa: Divulgação 
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Representantes de São 
Sepé visitaram a SEaD

A Secretaria de Educação a Distância 
(SEaD) da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG recebeu, nesta quarta-
feira, dia 02, a visita de representantes 
da cidade de São Sepé/RS.

O prefeito do referido município, Léo 
Girardello, e a secretária municipal de 
educação, Paula Vicentina Ferreira 
Machado, conheceram as instalações 
da SEaD, e demonstraram interesse em 
rmar parceria com a Universidade 
para oferta de cursos a distância.

O Professor Paulo Gomes de Sousa Filho, ICHI/SEaD, realiza 
apresentação oral na 11ª Conferência Internacional de 
Excelência e Inovação na Educação (11th ICIE International 
Conference -  Excel l lence in  Educat ion 2014:  The 
Creativiy/innovation ChallengeLocal: Université Paris Rene 
Descartes), em Paris. No dia 08/07, o Professor Paulo falará 
sobre “O desenvolvimento de criatividade para o professor de 
Ensino Fundamental, utilizando a educação a distância”.

Professor da FURG participa de evento em Paris 

A Conferência Internacional de Excelência e Inovação na Educação está voltada 
para a pesquisa mundial, ligada à criatividade e inovação na educação. Durante o 
evento, que ocorrerá de 7 a 10 de julho, serão abordados temas, como: educação 
frente aos desaos do século XXI, padronização X individualização na educação, 
novos modelos organizacionais para educação, uso das tecnologias de informação e 
comunicação na educação (obstáculos ou oportunidades?), entre outros. Segundo o 
Professor, será uma oportunidade para debater os próximos desaos de educação, a 
teoria e a prática de área internacional, além de participar de conferências com 
ganhadores do Prêmio Nobel.

O Prof. Dr. Paulo Gomes de Sousa Filho é ainda Professor do Curso de Psicologia da 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Supervisor de estágio na Clínica de 
Atendimento Psicológico – CAP/FURG e Coordenador do Curso de Especialização em 
Mídias na Educação-SEaD/FURG.
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EXPEDIENTE: 
Produção: Núcleo de vídeo e web conferência

Jornalista responsável: Márcio Oliveira
Redação: Rosane Carvalho

Projeto gráco: Daiane Victória
Diagramação: Jarbas MacedoJulho e Agosto de 2014
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SEaD/FURG no XI ESUD 

O ESUD é uma organização 
da Associação 
Universidade em Rede – 
UniRede e tem por 
nalidade fortalecer a 
política de Educação a 
Distância do governo 
brasileiro, disseminar o 
potencial da EaD e reetir a 
formação inicial e 
continuada de professores 
por meio da EaD.  As 
experiências de formação 
na modalidade a distância 
exigem dos educadores 
uma forte associação entre 
a pesquisa e a ação, e é 
esse espaço de reexão 
que o Congresso possibilita 
aos pesquisadores das 
universidades. 

Nesse sentido, o XI ESUD 
apresentou o tema 
“Pesquisa na EaD: reexões 
sobre teoria e prática”. O 
propósito da temática-
macro foi o diálogo 
interdisciplinar entre 
diversas áreas, como 
Tecnológica, Políticas 
Públicas, Gestão em EaD 
bem como Ensino e 
Aprendizagem. 

Especial

De 5 a 8 de agosto, em Florianópolis, integrantes de 
diversos núcleos que compõem a estrutura da 
Secretaria de Educaçāo a Distância (SEaD) da 
Universidade Federal do Rio Grande –  FURG 
participaram do XI Congresso Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância – ESUD. O Evento proporcionou a 
participação de autores de trabalhos, que têm como 
foco a Educação a Distância.

Fotograa: Divulgação 

Fotograa: Divulgação 

Julho e Agosto de 2014



Clipping
SEaDSEaD

Secretaria de Educação
  a Distância - FURG

A manhã do segundo dia 
do XI ESUD foi marcada 
pela palestra da professora 
Maria Paula Sibilia, da 
Universidade Federal 
Fluminense – UFF, a qual 
abordou o tema “Das 
paredes às redes: Corpos e 
subjetividades 
incompatíveis com o 
dispositivo escolar”. A tarde 
contou com três mesas 
temáticas que trouxeram 
diversos aspectos da EaD, 
desde a gestāo até o 
acadêmico. 

Especial

Segundo dia

No terceiro dia do 
Congresso, a professora 
Mirian Struchimer, da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ, discorreu 
sobre o tema “Pesquisa em 
EaD”. 

Terceiro dia

Fotograa: Divulgação 

No primeiro dia do Evento, a diretora da Educaçāo a 
Distância da FURG, professora Ivete Martins Pinto, 
também presidenta da UniRede, participou da 
solenidade de abertura. Logo após, a Conferência 
intitulada “A internet é a plataforma”, do professor 
Manuel Damian Cebrian De La Serna, da Universidad 
de Málaga, abriu o XI ESUD 2014.

Conferência de Abertura.

Fotograa: Divulgação 
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Ocinas e Relatos de Experiências
proferidas durante o evento de 

representantes da SEaD.

Uso da educação a distância no desenvolvimento da 
criatividade de professores do ensino fundamental. 
Paulo Souza Filho.

Revisão sistemática da educação a distância: Um 
estudo de caso do ensino a distância no Brasil. 
Fernando Brenner, Roger Pianesser, Danúbia 
Espindola, Ivete Pinto e Karina Machado.

Processos e gestão de Educação a Distância: um 
panorama baseado no modelo da Universidade 
Aberta do Brasil.

Especial

Formação Docente para Atuar na EaD: 
Reexões e Proposta. 

Maria Simone Batista, Sabrina 
Pereira e Ana Moura 

 Ana Moura

Fotograa: Divulgação 

Roger Pianesser, Fernando Brenner, Karina Machado, Ivete Pinto, 
Danúbia Espíndola, Marisa Musa.

A articulação das ocinas de edição de vídeo como prospecção tecnológica na 
formação de professores. 
Maria Cristina Pastore, Rita de Cássia Grecco dos Santos.

Interdisciplinaridade: desaos e potencialidades na educação a distância. 
Rejane Conceição Silveira da Silva, Denise de Sena Pinho e Márcia Lorena Martinez.

O XII ESUD 2015 já tem local 
denido, acontecerá em 
Salvador e será organizado 
pela união de todas as 
instituições de Ensino 
Superior do Estado da 
Bahia. 

XII ESUD

Fotograa: Divulgação 
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Encerramento 

Especial

No Evento, foi lançada a 
Revista de Educação a 
Distância “Em Rede”. Esta é 
uma publicação ocial da 
Associação Universidade 
em Rede – UniRede, criada 
com a missão de fomentar 
a pesquisa e o 
desenvolvimento 
pedagógico e tecnológico 
no contexto da Educação 
a Distância e da educação 
apoiada pelas tecnologias 
digitais.

Lançada a Revista 
de Educação 

a Distância 

A palestra de encerramento do XI ESUD, “Escola 21 
Plataforma Interativa”, foi conferida a Fernando 
Albuquerque Costa, da Universidade de Lisboa. 
A pergunta inicial na fala do pesquisador foi “As 
tecnologias servem para quê?”. Segundo o professor 
Fernando, não é possível fazermos uso das tecnologias 
em sala de aula sem saber o que são e nem para que 
estamos utilizando-as. 

Ao término desse Encontro, a Professora Ivete Martins 
Pinto, em sua fala, descreveu: "Dicilmente temos uma 
atividade de encerramento de um evento com um 
público tão expressivo, como estamos vendo aqui no 
ESUD, e isso é muito importante para que possamos ter 
discussões de qualidade sobre a EaD", visto que os 
congressistas participaram elmente das atividades, 
lotando, inclusive, a palestra de encerramento. 
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