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2005 é marco para cursos de EaD na UFSM

N

o último Boletim da EaD da
UFSM de 2005, produzido próximo a comemoração do nascimento de Jesus - o Natal, nada mais natural e justo que, nesse momento, agradecer.
Agradecemos o empenho, a dedicação,
o proﬁssionalismo, a responsabilidade, a
seriedade, o trabalho integrado e em grupo de todos os envolvidos no processo de
implantação e solidiﬁcação da educação
a distância na UFSM. Aos professores,
alunos bolsistas e colaboradores, tutores
(a distância e presencial), alunos dos
cursos de graduação e especialização a
distância de Educação Especial, a grande
equipe multidisciplinar de apoio, aos
funcionários e pessoal contratado: nosso
MUITO obrigado.
Agradecemos a ousadia, a conﬁança e o
empreendedorismo das Prefeituras Municipais que são pólos do curso de Educação Especial (Uruguaiana, Livramento
e Bagé), especialmente através de seus
prefeitos Municipais, Secretárias(os)
de Educação e coordenações dos pólos,
bem como das prefeituras que estão se
organizando para serem futuros pólos
(Três de Maio, Sobradinho).
Obrigado à Secretaria de Educação do
Estado do RS, que recentemente conﬁrmou sua participação ativa, através
de assinatura de convênio com a nossa
Universidade. Agradecemos à Secretaria de Educação a Distância, a Secretaria de Educação Especial e a Secretaria
de Ensino Superior do MEC pelo apoio
efetivo, pelo ﬁnanciamento dos projetos
e pela orientação permanente e segura.

Professora Maria
Medianeira Padoin,
Coordenadora
de Planejamento
Acadêmico e de EaD
na UFSM entre 2003
e 2005

Agradecemos às Universidades parceiras dos projetos da Educação Especial
e do Pró-Licenciaturas. Agradecemos
à Administração Central da UFSM,
em especial ao Gabinete do Reitor, à
PROGRAD, à PROPLAN, à Prefeitura
Universitária (principalmente o setor de
transportes), às Direções dos Centros, à
TV Campus, à FATEC e a todos os demais que construíram a história recente
e a mais tempo em prol da institucionalização da modalidade a distância na
UFSM.
Obrigado às famílias de todos os pro-

ﬁssionais (professores, funcionários,
alunos) que passaram horas e dias, indo
e vindo, nessas estradas do Rio Grande
do Sul e em gabinetes de projetos para
que a UFSM fosse credenciada e iniciasse efetivamente sua atuação oﬁcial
através de uma modalidade educacional,
que além da qualidade e da integração,
possibilitasse a inclusão social. Muito
obrigado a Deus que nos apresenta desaﬁos e que coloca pessoas maravilhosas, das mais diversas origens, formação, locais e culturas em nosso caminho,
fazendo com que através da fé e de um
trabalho em grupo, participativo, responsável, humilde e corajoso, juntos
vencêssemos uma importante etapa na
história da UFSM.
Também nesse momento, queremos
desejar a todos um feliz e abençoado
2006, desejando que a nova Administração da UFSM continue com sucesso
essa caminhada, pois o sucesso é, e será
sempre de todos e assim da UFSM!
Agradecemos, sensibilizados e felizes
poder ter conhecido e trabalhado com
esse maravilhoso grupo, um grupo especial! Obrigado! E felicidades em 2006!
Profa. Dra. Maria Medianeira Padoin

PROJETOS EM ANDAMENTO E/OU APROVADOS EM 2005:
Produção de material didático para a
Graduação a Distância em Educação Especial (financiado pela SEED);
Especialização a Distância em Educação
Especial (financiado por SEESP, FNDE,
SEED);
Oferta do curso de Graduação a Distância em Educação Especial (financiado
pela SEED, 1º ano);
UFSM como pólo receptor do curso
a distância de Graduação em Libras,
ministrado pela UFSC (financiado pela
SEED);
Convênio com três municípios para serem pólos de EaD e serem sede dos
cursos a distância (Bagé, Livramento e
Uruguaiana);
Projeto de construção de objetos de
aprendizagem on line, da área de Geografia, para o RIVED/SEED/MEC (financiado pela SEED);

Projeto de curso de extensão e pesquisa
participante de Agricultura Familiar, do
Departamento de Solos do CCR (financiado pela SEED);
Projeto de implantação de laboratório/
núcleo de EaD no Colégio Industrial (financiado pela SEED);
Projeto de Física e Matemática para
construção de objeto de aprendizagem
on line, para o RIVED/SEED/MEC, em
parceria da UFSM e UNIFRA (financiado
pela SEED);
Participação no Programa Mídias e Educação, da SEED, para produção de material didático nas quatro mídias: Rádio,
TV , Material Impresso, Objetos on line;
Aprovação preliminar de quatro projetos
que a UFSM coordenou no edital PróLicenciaturas : Geografia, Letras-Português, Letras-Espanhol, Matemática; e do
projeto em que a UFSM é colaboradora,
Letras-Inglês.
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UFSM participa do edital Pró-Licenciaturas

A

UFSM prepara-se para implantar mais quatro cursos de graduação a distância. As áreas
de Geograﬁa, Letras-Português, LetrasEspanhol e Matemática obtiveram aprovação no edital Pró-Licenciaturas. Esse edital foi promovido pelo MEC, através das Secretarias de Educação Básica
e de Educação a Distância, por intermédio da Resolução/CD/FNDE/N. 34 de 9
de agosto de 2005. O objetivo do Pró-Licenciaturas é ﬁnanciar projetos de cursos
de graduações a distância, licenciatura
plena, para atender os professores da rede pública estadual e municipal, que não
possuem curso de licenciatura plena na
área em que exercem a docência.
Esses projetos foram organizados,
por determinação do edital, através de
parcerias Institucionais entre as universidades que possuem cursos na modalidade presencial e credenciamento para
atuar na modalidade a distância.
A UFSM coordenou quatro projetos
entre parcerias de Instituições de En- A partir da esquerda, professora Ceres Bevilaqua, professora Inês Ferreira, professora Maria
sino Superior (IES) do Estado nas áreas Tereza Marchezan, professora Maria Gabriela Carvalho e professor Roberto Cassol, no lançacitadas e participou também, como co- mento do Edital da UAB - Universidade Aberta do Brasil.
laboradora, em projeto coordenado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Grande do Sul (UERGS) e Universidade de
Os cursos e os seus pólos
Sul (UFRGS), da área de Inglês, que Passo Fundo (UPF).
Geografia
Para tanto, a UFSM e seus parceiros
também obteve aprovação.
Pelotas, Bagé, Três de Maio, Sant’Ana
As parcerias ﬁrmadas pela UFSM são contaram com apoio de muitas prefeituras
do Livramento, Sobradinho, Porto Alemunicipais e Coordenadorias Regionais
as seguintes:
gre,
Caxias do Sul e Bento Gonçalde Educação do RS na ob- curso de Geograﬁa: parce- Coordenação
ves
tenção de informações e
rias com Universidade de
Letras-Português
Matemática
dados da demanda do púCaxias do Sul (UCS), Cen- Profª Ceres Bevilaqua
blico alvo. A partir disso,
Sant’Ana do Livramento, Novo Hamtro Federal de Educação
burgo, Porto Alegre, Gravataí, Frederico
foram estruturados os pólos
Tecnológica (CEFET-RS, Letras-Espanhol
Profª Maria Teresa Marchezan
Westphalen, Três de Maio, Sobradinho
que receberão os cursos
Pelotas) e UFPel;
e Passo Fundo
Geografia
(veja quadro). A UFSM
- curso de Letras-Português:
Prof.
Roberto
Cassol
Letras Português
e a UFRGS aguardam as
parcerias com UFRGS,
Gravataí, São Leopoldo, Caxias do Sul,
Declarações oﬁciais das
Universidade de Santa Cruz Matemática
Profª Inês Farias Ferreira
Três de Maio, Sobradinho e Sant’Ana
demandas das Secretarias
(UNISC), UCS;
do Livramento
Municipais de Educação e
- curso de Letras-Espanhol:
das Coordenadorias Regionais para que a
parcerias com UFRGS e UCS;
Letras Espanhol
- curso de Matemática: UFRGS, Funda- documentação seja enviada ao MEC, sendo
Sant’Ana do Livramento, Três de Maio,
possível, então, obter a aprovação ﬁnal dos
ção Universidade de Rio Grande
Caxias do Sul, Gravataí e Santa Maria
(FURG), Universidade Estadual do Rio projetos.

Expediente

Equipe Multidisciplinar do programa EaD da UFSM Projeto/Convênio MEC/SEED-UFSM nº0014/2004.
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