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SEaD/FURG

Órgão vinculado à Reitoria

As atribuições da Secretaria de Educação aç ç

Distância (SEaD) estão definidas no art. 24,

Seção V, do Capítulo VI do Regimento InternoSeção V, do Capítulo VI do Regimento Interno

da Reitoria da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG. 



ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA

Gestão administrativa e pedagógica das 
ti id d  d  Ed ã   Di tâ i  (E D) atividades de Educação a Distância (EaD) 

na FURG, promovendo as condições 
necessárias à implementação das ações da necessárias à implementação das ações da 

instituição em Programas e Projetos da 
área.



MISSÃO

Promover políticas integradoras de inovação de 
metodologias e de cultura tecnológica digital para o g g g p

fomento de cursos, projetos e ações, tendo como 
princípio a garantia da qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão na convergência das pesquisa e da extensão na convergência das 
diferentes modalidades de educação. 



OBJETIVOS SEaD / FURGOBJETIVOS SEaD / FURG

I. definir e implementar políticas de EaD na FURG;

II. coordenar atividades pedagógicas e administrativas para o II. coordenar atividades pedagógicas e administrativas para o 
desenvolvimento dos cursos, dos projetos e das ações em EaD;

III. promover e/ou apoiar eventos de divulgação científica 
vinculados à EaD para a institucionalização, internalização e 
interinstitucionalização dessa modalidade;

IV   i i i li ã  d  E D  i  d  i ã  IV. promover a institucionalização da EaD por meio da integração 
com as demais unidades da Universidade;



OBJETIVOS SEaD / FURG

V        i ti   tili ã  d  T l i  Di it i  d  I f ã   

OBJETIVOS SEaD / FURG

V.       incentivar a utilização das Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC) nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão (de processos, de informação, de projetos, de pessoas...);

VI.       promover a formação integrada de docentes, técnicos, 
tutores, discentes e demais sujeitos para as ações de EaD e o uso 
das tecnologias digitais na educação;das tecnologias digitais na educação;

VII.      propiciar espaços para a discussão, a reflexão, o 
desenvolvimento e a avaliação de ações de ensino, pesquisa, ç ç , p q ,
extensão e gestão articuladas à EaD e ao uso das tecnologias 
digitais na educação;



OBJETIVOS SEaD / FURGOBJETIVOS SEaD / FURG

VIII. orientar e auxiliar na produção de materiais de 
aprendizagem em diversas mídias;

IX. apoiar a constituição do acervo de materiais digitais, 
bibliográficos e documentais voltados às ações em 
EaD e ao uso das tecnologias digitais na Educação;g g ç ;

X. promover a convergência das modalidades de 
educação por meio de ações pedagógicas, 
tecnológicas e inovadoras, com o uso das TDIC.



QUAL O PAPEL DAQUAL O PAPEL DA

SEAD?SEAD?



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
E PRINCIPAIS METAS

• Formação para o uso das TDIC.ç p

• Inovação no desenvolvimento de 
M t i i  Di it iMateriais Digitais.

• Melhoria da comunicação interna e Melhoria da comunicação interna e 
externa.



SEaD/FURG
EstruturaEstrutura





Cursos FURG
a distânciaa distância



CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃOCURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Aplicações para Web

Educação Ambiental

Mídi   Ed ãMídias na Educação

Gestão Pública Municipalp

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação 

(TIC-Edu)( )

Especialização para Professores de Matemática



CURSOS DE GRADUAÇÃOÇ

Ciências

História

P d iPedagogia



Polos parceiros
FURGFURG



Agudo
Cachoeira do Sul
Esteio
Herval
Hulha Negra
Jacuizinho
Jaguarão
Mostardas
Novo HamburgoNovo Hamburgo
Picada Café
Rio Grande
Santa Vitória do Palmar
Santo Antônio da Patrulha
São José do Norte
São Lourenço do Sul
Sapiranga
Santana do Livramento
Santa MariaSanta Maria
Sarandi
Sobradinho
São Francisco de Paula
São Sepé
Três de Maio



Como motivar a

inovação na

áti d ó i ?prática pedagógica?



Autoria

Autonomia

Automação



ALGUMAS AÇÕES

• Formação: parcerias Profocap, Pró-reitorias e  Unidades 
acadêmicas, projeto LIFE, Oficinas sob demanda, Catálogo de 
oficinas, Curso de Tecnologias Digitais no Ensino Superior, 
Curso de Webconferência, Comfor, FEPAD.

• Semana de Integração em EaD: diálogos e socializações sobre 
aspectos pedagógicos, organizacionais e de formação

• PIBID para cursos a distância: curso de Letras e Ciências.

B i d Di i l  j  d  ã  d  Nú l  d  • Brinquedoteca Digital: projeto de extensão do Núcleo de 
Pesquisa e Educação da Infância – NEPE, em parceria com a 
SEaD.



ALGUMAS AÇÕES

• Contribuições no PDI.

• Colaborações no processo de 
avaliação institucional.

• Consulta para a Reitoria.

• ESUD 2017.



FORMAÇÃO CONTÍNUA DOCENTEFORMAÇÃO CONTÍNUA DOCENTE

Interesse dos docentes da FURG em utilizar as 
Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação 

no ensino presencialno ensino presencial.

Necessidade de incentivar e diversificar a produção 
de materiais digitais e aperfeiçoar as metodologias 

d  i     di tâ ide ensino nos cursos a distância.



FORMAÇÃO CONTÍNUA DOCENTE

A experiência dos docentes nos cursos EaD da FURG tem 

FORMAÇÃO CONTÍNUA DOCENTE

A experiência dos docentes nos cursos EaD da FURG tem 
proporcionado um novo olhar sobre o uso das 

tecnologias no Ensino Superior.

Busca da superação do uso instrumental do ambiente 
virtual  e de repositório, passando a utilizar as 

ferramentas interativas e de criação multimídia.

Transformação do AVA em um ambiente de mediação Transformação do AVA em um ambiente de mediação 
pedagógica e interação significativa entre docentes e 

estudantes.



DESAFIOS

• Integração do Sistema Acadêmico com o Integração do Sistema Acadêmico com o 
MOODLE – perfis específicos para EaD.

• Criação de um sistema de avaliação que atenda Criação de um sistema de avaliação que atenda 
às especificidades dos cursos EaD.

• Formalização da oferta de 20% da carga-horária Formalização da oferta de 20% da carga horária 
dos cursos presenciais a distância.

• Acompanhamento das bibliotecas dos polos para Acompanhamento das bibliotecas dos polos para 
reconhecimento dos cursos – apoio da Biblioteca 
Central.



DESAFIOS

ESFORÇO INTEGRADO PARA:ESFORÇO INTEGRADO PARA:

• orientações pedagógicas aos cursos a distância;

• formação contínua para o uso das TDIC.

• orientações para estudantes; e

• formalização de processos junto aos polos• formalização de processos junto aos polos.
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