


Em 2010, foi inaugurada a sede própria do Polo, na Rua 
Cipriano Barata, 239. De um sonho à uma realidade que se 
concretizou com o empenho e o investimento da Adminis-
tração Municipal de Três Passos, através da Secretaria 
Municipal da Educação e Cultura. 

Dentre as instituições parceiras, podemos citar a Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),  que no 
decorrer dos 10 anos contribuiu para a especialização de 
vários profissionais na área de Psicopedagogia , Mídias 
Matemática, Gestão em Saúde, Gestão Pública Municipal, 
Gestão em Saúde e ainda ofertou inúmeros cursos de 
aperfeiçoamento em diversidade cultural e Jogos de 
História.

 Outra parceira de destaque para o Polo de Três Passos é a 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que promo-
veu a graduação de profissionais nos cursos de Pedago-
gia, Administração Pública, Física, Letras Português, 
Educação Especial, além de especialistas  nas áreas da 
Gestão educacional, educação ambiental, Mídias digitais, 
mídias matemática e sociologia para o ensino médio.

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) também está 
presente no Polo através das ofertas dos cursos de  Licen-
ciatura em Matemática, Licenciatura em Educação do 
Campo, Letras/Espanhol e da especialização em Gestão de 
Polos.

Recentemente, em parceria com o Instituto Federal 
Farroupilha (IFFarroupilha), o polo capacitou inúmeros 
profissionais nos cursos de técnico em Vendas, administra-
ção, meio ambiente, informática e multimeios didáticos.

10 ANOS DO POLO 
UNIVERSITÁRIO FEDERAL 
DE TRÊS PASSOS



A  educação a distância num País como o Brasil, com 
extensas dimensões continentais e com infinita  diversida-
de regional e cultural, surgiu  como forma de  oportunizar 
e  garantir a todos 
o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. Com 
o objetivo de contemplar um percentual maior de brasilei-
ros 
com formação superior e técnica, o Ministério da Educação 
(MEC) instituiu a UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) 
e formou parcerias com Universidades  e Institutos 
Federais em todo o país, para que estas ministram diferen-
tes cursos, sem abandonar a qualidade e a exigência de 
um curso presencial. 

Em Três Passos, a UAB está presente desde o ano de 2007, 
através do Polo Universitário Federal de Três Passos, 
concretizado em uma parceria entre o Município e o 
Governo Federal, instituída pelo decreto de lei 5.800 para 
oferecer ensino superior e técnico na modalidade de 
Educação a Distância.

Em 10 anos de atuação, o Polo cumpriu com um dos 
grandes objetivos do Sistema UAB, que é o de reduzir as 
desigualdades 
na oferta de ensino superior e desenvolver um amplo 
sistema nacional de educação superior e técnico, para 
pessoas que acreditam na qualificação através do ensino 
a distância.

  Inicialmente, a UAB de Três Passos foi instalada nas 
dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
25 de Julho . O primeiro curso ministrado no Polo foi 
Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural – 
PLAGEDER, pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), a partir de 19 de outubro daquele mesmo 
ano. Desde então, o município acreditou na EaD e investiu 
recursos para torná-la cada vez mais efetiva.



Através de parcerias com a UFRGS, UFSM, UFPel e 
IFFarroupilha o polo contribuiu para a formação de mais 
de 400 profissionais capacitados para atuar na educação 
infantil e séries iniciais, além de mais de 100 profissionais 
habilitados a contribuir para o desenvolvimento rural. A 
área de abrangência do polo é de 21 municípios na região 
celeiro, mas também recebe alunos de outros estados. 

Em 2017, o Polo Universitário Federal de Três Passos conta 
com a oferta dos seguintes cursos: Graduação – Licencia-
tura em Pedagogia,Licenciatura em Educação Especial, 
Licenciatura em Computação , Licenciatura em Geografia, 
Licenciatura em  Letras/Espanhol Especial, Matemática,  
Bacharelado em Desenvolvimento Rural – PLAGEDER–- 
Especialização em Gestão Educacional, Mídias Digitais, 
Educação Ambiental, Sociologia para o ensino médio e 
curso técnico em meio ambiente. 
   
 No Polo, acontecem as atividades presenciais e de apoio 
para o desenvolvimento e formação acadêmica e profissio-
nal. Os  alunos mantêm  contato com tutores, colegas,  
professores e têm acesso à biblioteca e aos laboratórios 
de informática. Nesse sentido, o polo está devidamente 
estruturado para proporcionar a mediação pedagógica 
e tecnológica nos processos de ensino aprendizagem, 
através do acesso  aos meios e tecnologias de informação 
e comunicação por estudantes e professores, que desen-
volvem atividades educativas em lugares e tempos 
diferentes.

Janete Ledur Kozloski
Coordenadora  do Polo



“A equipe do polo teve uma participação 
essencial. Apesar da distância, sempre sanaram 
minhas dúvidas e buscaram resolver meus 
questionamentos. Hoje, no final do 8º semestre, 
tenho plena convicção que o polo da UFSM da 
cidade de Três Passos está solidificado e com 
uma equipe comprometida com aquilo que 
a Universidade propõe”.

Cristina Fries Coldebella 
Alto Boa Vista /MT -  Pedagogia/UFSM

“Ao chegar ao polo fui muito bem recebida. As 
colegas, a tutora e coordenadora são muito 
hospitaleiras, queridas e prestativas. Sou muito 
grata por tudo e pelo carinho das mesmas. Posso 
dizer que estou muito feliz em fazer parte desse 
grupo tão bacana.”

Taisa Heydt  
Cunha Porã/SC - Educação Especial/UFSM

DEPOIMENTOS 
DE ALUNOS QUE TIVERAM E TÊM  A OPORTUNIDADE 
DE ESTUDAR ATRAVÉS DA UAB- POLO DE TRÊS PASSOS.



“A possibilidade de cursar Letras Espanhol 
pela UFPel através do polo da UAB/Três 
Passos colaborou muito para a minha 
formação acadêmica e profissional. Como 
já atuava como educadora, o curso possibili-
tou para além de mais uma graduação, a 
realização de um sonho que foi o de cursar 
uma Língua Estrangeira.” 

Fernanda Bach
Três Passos/RS - Letras Espanhol/UFPEL

“Ser profissional da área da 
educação hoje exige muito
de nós. Procuramos buscar 
novos conhecimentos e 
encontramos no polo UAB 
/Três Passos tudo o que um 
profissional precisa para 
aperfeiçoar seu currículo 
acadêmico.” 

Leandro Vendrusculo
Tenente Portela/RS -  
Especialização em Mídias 
Matemática/UFRGS
Sandra Regina Franchini 
Vendrusculo 
Tenente Portela/RS - 
Especialização Gestão 
Educacional/UFSM



“Consegui cursar uma faculdade gratuita e 
de qualidade, com muito apoio e dedicação 
da coordenação do polo e das tutoras presen-
ciais, num ambiente adequado e harmonioso 
para a construção do processo de ensino 
aprendizagem. Além do apoio de educadores 
com vasta experiência em cursos EAD, e de 
um ambiente virtual de qualidade, proporcio-
nando novas experiências que contribuíram 
para meu percurso.”  

Josiane Vanessa Fuchs Furrer
Três Passos/RS - Pedagogia/UFSM

“Quando ingressei no polo para realizar a 2ª 
graduação, estive em contato com profissio-
nais comprometidos com o processo 
educativo, que me proporcionaram agregar 
conhecimentos e realização pessoal. Além 
de me fazer refletir, fortalecer e compreender 
ainda mais este vínculo com a educação.” 

Joice Gossler 
Pinheirinho do Vale/RS - Pedagogia/UFSM e 
Especialização em Gestão Educacional/UFSM



Adilson J. Rader e Michely P. Rader: “O Polo 
de Três Passos nos proporcionou, e ainda nos 
proporciona, momentos de estudos em um 
ambiente agradável e de responsabilidade, 
de forma a contribuir para uma formação 
acadêmica e profissional da sociedade Três-
passense e região.” 

Adilson J. Rader
Três Passos/RS - PLAGEDER/UFRGS
Michely Rader 
Três Passos/RS - Educação Especial/UFSM

“O polo contribuiu e ainda contribui muito 
para a formação e desenvolvimento da 
educação superior de nosso município. Polo 
que me acolheu como aluno e me aceitou 
como tutor, que acolhe toda a comunidade 
com um mesmo objetivo: tornar sonhos em 
realidade. Capacita pessoas, disponibiliza 
espaços tecnológicos e é repleto de profissio-
nais que nos incentivam.”

Fernando Amorim
Três Passos/RS - Pedagogia/UFSM, Tutor do 
curso de Especialização em Sociologia/UFSM 
e acadêmico de Letras Espanhol/UFPel



“O Polo contribui de forma intensa e satisfatória 
em uma etapa fundamental de muitas pessoas 
de nossa cidade e região. Por isso, eu, como 
ex-aluna do Polo UAB, tenho a grande satisfação 
em dizer que o mesmo é indispensável para 
todos nós alunos e também já professores no 
que diz respeito ao aprofundamento intelectual 
e profissional de todos.” 

Adriana Schumann Streit
Três Passos/RS - Letras/Espanhol/UFSM 
e Especialização em Gestão Educacional/UFSM

“O curso com foco no planejamento e no 
desenvolvimento rural era a rotina do meu 
trabalho na extensão rural. Relacionava a 
teoria com a prática diária, com o dia a dia 
dos agricultores. Descrever sistemas agrários 
era contar a história das comunidades e das 
famílias que acompanhamos, mas em especial 
compreender e dialogar com elas. Para termos 
desenvolvimento não podemos pensar 
somente no econômico, mas sim em equilibrar 
o tripé social, ambiental e econômico.”

Izabel Arbo
Três Passos/RS - PLAGEDER/UFRGS

“O Polo contribui de forma intensa e satisfatória 
em uma etapa fundamental de muitas pessoas 

ex-aluna do Polo UAB, tenho a grande satisfação 

que diz respeito ao aprofundamento intelectual 



Lurdes Cardoso de Oliveira: “O polo é muito 
importante na minha vida, na minha formação, 
porque abriu possibilidades amplas, amizades, 
conhecimento, maturidade, autonomia. Me sinto 
muito gratificada. Os tutores são muito legais, 
prestativos, muito eficazes, enfim, eles só têm 
trazido muitos benefícios. Então desejo para-
béns ao polo pelos 10 anos de conhecimento, 
de fraternidade e de harmonia entre os profissio-
nais.” 

Lurdes Cardoso de Oliveira 
Três Passos/RS. Aluna Deficiente Visual 
Pedagogia/UFSM

“Desejo de todo o coração que muitas 
outras pessoas tenham essa mesma 
oportunidade que tive em conhecer 
colegas, que se tornaram amigas 
maravilhosas, e também toda a equipe 
do polo da UAB que são fantásticas! 
Deus abençoe a todos e que continuem 
com esse belo trabalho em prol da 
educação!” 

Leonice Rehfeld Nuglisch
Panambi/RS - Educação Especial/UFSM



“Sempre sonhei em cursar Graduação em 
Educação Especial, pela UFSM. O Polo UAB 
de Três Passos possibilitou a realização da 
colação de grau na modalidade a distância. 
Foi um parceiro e mediador para o meu 
crescimento profissional, um espaço de 
aprendizado contínuo e de trocas de conheci-
mentos. Fazer parte da história do Polo me 
orgulha, pois ele faz parte da minha formação 
profissional.” 

Marla Carina Guimarães 
Três Passos/RS - Tutora do curso 
de Educação Especial/UFSM

“Atualmente, a educação a distância 
possibilita a inserção do aluno como sujeito 
de seu processo de aprendizagem, com a 
vantagem de que ele também descobre 
formas de tornar-se sujeito ativo da pesquisa 
e do compartilhar conteúdos.O caminho 
ainda é longo, mas está sendo de grande 
valia, são experiências únicas que vivemos. 
Estamos contribuindo para que o ensino 
superior possa chegar a todos, abrindo 
novos caminhos, novas possibilidades de 
crescimento pessoal e profissional.” 

Sara Raquel Levy De Oliveira
Três Passos/RS - Responsável Técnica do Polo 
UAB de Três Passos/RS

-

orgulha, pois ele faz parte da minha formação 



“Que esta década de histórias construída na 
comunidade regional se multiplique, e que 
possamos cada vez mais colher os frutos nas 
nossas escolas deste sistema que tem sido o 
instrumento, por meio do qual temos 
avançado cada vez mais no enfrentamento 
da qualificação da educação básica e da 
valorização dos professores, um dos maiores 
desafios educacionais do país.” 

Neiva de Fátima Becker 
Secretária Municipal de Educação 
de Três Passos/RS

“A Administração Municipal entende que a 
importância do Polo Federal Universitário 
da UAB não se restringe apenas a Três 
Passos, haja vista que hoje recebemos cerca 
de 400 alunos vindos de diversos municípios 
da Região Noroeste, e também de outros 
Estados, denotando a amplitude da qualida-
de de ensino ofertada. Um sistema em que 
temos apostado e procurado valorizar, e 
que tem sido um importante instrumento 
de inclusão, permitindo aproximar o Ensino 
Superior das pessoas, oportunizando o 
acesso a cursos de instituições federais 
renomadas, consagrando-se, ainda, como 
fator de desenvolvimento por ser canal de 
acesso à educação.” 

José Carlos Anziliero Amaral 
Prefeito de Três Passos/RS



“Destaco a parceria e competência das nossas 
tutoras presenciais, Profas. Micheli e Graziéla. 
Essas meninas são fantásticas e nunca medi-
ram esforços para auxiliar os alunos em tudo! 
É com imensa alegria e satisfação que reconhe-
ço o trabalho de excelência que desempenha-
ram e desejo sucesso em suas vidas pessoais e 
profissionais. À Equipe Administrativa, não 
citarei nomes para não esquecer ninguém, 
mas agradeço sempre o carinho e a atenção 
ao nos receber no polo, responder nossos 
e-mails, enviar provas e trabalhos com agilida-
de, por atender nossos alunos sempre com 
aquele cuidado e por todas as outras tarefas 
desempenhadas.” 

Thaís Philipsen Grützmann 
Pelotas/RS - Licenciatura em Matemática/UFPEL

“O Polo Universitário UAB de Três Passos contri-
buiu, de forma significativa, na minha vida e da 
minha esposa. Foi através dele que ela conse-
guiu a tão sonhada graduação em Pedagogia. 
E, por seu intermédio, consegui realizar duas 
pós-graduações que contribuíram muita para 
construção de novos conhecimentos e aprendi-
zagens, bem como na qualificação profissional. 
Muito obrigado pela oportunidade oferecida. 
Desejamos muito sucesso e que, como nós, 
vários sejam regados pelo conhecimento e 
possam se qualificar, crescendo pessoal e 
profissionalmente. Parabéns!!!”  

Felipe Diego Hepp 
Professor de Matemática na 
Rede Pública Estadual
Keli Cristina Schwingel Wolmuth Hepp
Três Passos/RS - Graduanda em Pedagogia/UFSM



“O Curso de Licenciatura em Computa-
ção iniciou sua primeira turma em 
março deste ano (2017). Durante as 
visitas aos polos onde o curso está 
sendo ofertado, para realização da 
aula inaugural, visitei o Polo de Três 
Passos, onde fui muito bem acolhido 
pela equipe que mantém o polo em 
funcionamento. Fiquei impressionado 
com a infraestrutura e com o local 
aprazível onde o polo está localizado. 
Espero que possamos ofertar outras 
edições do Curso de Licenciatura em 
Computação no Polo de Três Passos ou, 
quem sabe, outros cursos de gradua-
ção e/ou de pós-graduação.” 

Sidnei Silveira 
Frederico Westphalen/RS - 
Coordenador do curso de 
Licenciatura em Computação/UFSM
 

“Trabalhar em um local onde todos se 
esforçam para o bem comum é inspira-
dor, motivando não só os alunos que ali 
estão, mas também os professores que 
atuam, gerando um ciclo de aprendiza-
do e sendo um facilitador no processo de 
atualização de alunos de toda região” 

Sergio Reni Tiecher 
Tenente Portela/RS- Tutor do curso de 
Licenciatura em Computação/UFSM



OS PRIMEIROS 
DO PLAGEDER

Para chegar onde estamos
Não foi fácil de chegar
Exigiu muito esforço
As vezes até chorar
Mas quem na vida não luta
Nunca consegue vencer
Lutando é que se vence
Vencendo é que tu vais crescer.

Enfrentamos muitas dificuldades.
Neste novo jeito de estudar.
Mas foi muito gratificante.
Hoje o canudo alcançar.
E juntamente com vocês
Nos poder comemorar

O estudo a distância é diferente.
Que faz a gente a pensar.
Não tendo o professor presente.
As respostas temos que buscar.
Revistas ,livros, jornais e internet
Pesquisamos sem cessar

Quem não levou o estudo a sério.
Perdeu-se pelo caminho.
E os que não habituaram-se
A ter que estudar sozinho.



Quantas noites e fins de semana.
Gastamos estudando.
Até chegar este dia.
Para todos ver-se formando.

Hoje só temos alegria.
Por nosso sonho realizado.
Esquecemos todos os sofrimentos.
Nestes quatro anos passados .
Só resta agora dizer.
A UFRGS o nosso muito obrigado.

A toda nossa família.
Deixamos o nosso abraço.
Com o apoio de vocês
Superamos o cansaço
Temos orgulho de ser a primeira turma.
Que o PLAGEDER forma em Três Passos

Autor
Adelmo Paulo Colbek



Apoio


