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é a unidade que planeja e coordena o desenvolvimento 
das políticas de Educação a Distância (EaD), em 
articulação com as Pró-Reitorias, promovendo as 
condições necessárias ao desenvolvimento qualificado 
dos cursos e ações de educação a distância na Instituição

Regimento Interno Capítulo VI, Seção IV, Art. 20.

• 11 docentes vaga UAB lotados nos Institutos

• 06 TAE lotados na unidade

• 13 colabores (bolsistas e estagiários)

• 28 polos UAB parceiros

• 18 projetos (sisproj) – 5 da SEaD e 13 em parceria

• 8 cursos EaD em andamento

• em torno de 1.200 pessoas diretamente envolvidas

SEaD/FURG



SEaD/FURG

unidade híbrida, multidisciplinar e transversal;

experiência de trabalho integrado no uso das TDIC 
e de gestão compartilhada;

se autoorganiza no tripé Pedagógico, Tecnológico 
e Materiais Educativos Digitais para atender as 
demandas. 



promover políticas integradoras 

de inovação de metodologias e de 

cultura tecnológica digital para a oferta de 
cursos, projetos e ações institucionais, 

tendo como valores a qualidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão, na convergência das 
modalidades de educação. 

MISSÃO



Internas
Reitoria - ações institucionais 
Pró-reitorias
Unidades 
Campi
Grupos de pesquisa
CAIC

Externas
Órgãos governamentais
UNIREDE
CAPES
Polo Rio Grande (stricto sensu)
Polos e municípios

INTERFACES



QUAL O PAPEL DA

SEAD?



• Formação integrada de docentes, técnicos, tutores, 
discentes e demais atores para o uso das TDIC e dos 
AVA;

• Inovação metodológica e desenvolvimento de 
materiais educativos digitais em diferentes 
formatos.

• fortalecer parcerias para expansão e  continuidade 
da oferta de cursos

• promover a convergência das modalidades de 
educação

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
/ PRINCIPAIS METAS



• Estreitar as parcerias para oferta de cursos via matriz orçamentária e 

para receber cursos no Polo EaD da FURG

• Organizar eventos para  a construção da política de EaD 

• Formações em design educacional (planejamento de cursos/ambientes 
virtuais/disciplinas e materiais para o AVA) 

• formações sob demanda para uso das TDIC nos processos educativos e 
administrativos 

• laboratório ciberexperimental (pesquisa + design + tecnologia + 
metodologia + cultura digital + recursos educacionais abertos 

• Produzir cursos livres / abertos (MOOC) 
- metodologias híbridas e inovadoras
- materiais educativos digitais
- formação de coordenadores de curso, professores, tutores, estudantes e 
designers instrucionais para a EaD/AVA

DESAFIOS/PLANEJAMENTO



Autoria

Autonomia

Automação



SEaD/FURG
Estrutura



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Cursos FURG
a distância 2021 



CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

• Atendimento Educacional Especializado
• Ciência de Dados
• Ciência é 10!
• Educação para a Sexualidade: dos 

Currículos Escolares aos Espaços 
Educativos



CURSOS DE GRADUAÇÃO

• Pedagogia

• Ciências 

• Biblioteconomia

• Física



PROJETOS

• Radioweb experimental: autoria e acesso a informação com o 
uso de podcast (cultura)

• Encontros de Integração das Ações em EaD: saberes em 
conexão (ensino)

• Ambiente virtual de construção dos Regimentos e Projetos 
Políticos Pedagógicos das Escolas da Rede Municipal do Rio 
Grande (extensão)

• Integração dos repositórios SaberCOM e RI da FURG: 
promovendo a cultura de acesso livre e compartilhamento de 
saberes (extensão)

• Metadesign Educacional: ferramentas digitais de autoria e 
autonomia compartilhada na convivência digital (pesquisa)

• Projetos em parceria com outras unidades: 13



Polos UAB parceiros (28)
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