
De 15 a 30 de setembro de 2014.

I Ciclo de Debates Mídias 
e Educação –

 “Tecnologias Digitais: desafios e 
perspectivas para a formação docente”

Oferta de curso de 

Aperfeiçoamento para 

Atendimento Educacional

Especializado na 

Perspectiva da Educação 

Inclusiva

 O primeiro encontro do I Ciclo de Debates Mídias e 

Educação acontecerá no dia 6 de outubro de 2014. A 

proposta é uma iniciativa da Secretaria de Educação a 

Distância (SEaD) da Universidade Federal do Rio Grande 

- FURG e tem como objetivo possibilitar um espaço de 

debate e reflexão sobre temáticas que focalizam as 

m í d i a s  e  o s  p r o c e s s o s  e d u c a c i o n a i s  n a 

contemporaneidade.

 Na primeira edição do evento, estão previstos 

quatro encontros, em que serão discutidos temas em 

pauta nas pesquisas sobre tecnologias digitais e 

formação docente. A primeira convidada será a 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras 

da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Carolina 

Rodeghiero, a qual conduzirá o debate sobre 

cyberbullying em sites de Redes Sociais. A conversa 

entre a convidada e os participantes será mediada pela 

Professora Doutora Joice Araújo Esperança, 

Coordenadora do Núcleo de Professores da SEaD . 

 O evento tem como público-alvo acadêmicos dos 

cursos de Licenciatura, professores do ensino 

presencial e a distância, tutores, entre outros 

profissionais da educação interessados em refletir 

sobre os temas abordados no encontro.

 As inscrições podem ser realizadas, até o dia 05 de 

outubro, pelo e-mail  sead.nucleoprofessores@furg.br

ou presencialmente, no dia 06 de outubro, período do 

debate, que acontecerá às 19h nas dependências da 

SEaD.

 O Curso de Aperfeiçoamento para 

Atendimento Educacional 

Especializado na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, na modalidade a 

distância, está com inscrições abertas 

para o processo de seleção de 

estudantes para os Polos de São 

Lourenço do Sul, Santo Antônio da 

Patrulha e Sapiranga.

 A Secretaria de Educação a 

Distância (SEaD) da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG 

informa que o referido curso tem 

como público-alvo professores das 

instituições de ensino que atuam ou 

atuarão em salas de Recursos 

Multifuncionais.

 As inscrições serão realizadas, 

exclusivamente, na secretaria do 

respectivo polo, no seu horário de 

atendimento, conforme Edital, até o 

dia 29 de setembro.

 Outras informações poderão ser 

obtidas no EDITAL 57/2014:

<http://www.sead.furg.br/index.php/e

ditais/cat_view/245-educacao-

inclusiva-edital-572014-estudantes>.
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No dia 10 de setembro, a Secretaria de Educação a Distância (SEaD) 

da Universidade Federal do Rio Grande – FURG recebeu a visita da 

coordenadora do Polo UAB de Quaraí, Vanisse dos Santos Silva 

Rodrigues. Vanisse foi recebida pela secretária em exercício, Marisa 

Musa, e pela coordenadora do Núcleo de Polos, Denise de Sena 

Pinho, e conheceu a estrutura e as dependências da SEaD, bem 

como tomou conhecimento dos cursos oferecidos pela FURG, na 

modalidade EaD.
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