
Prezados Professores/cursistas do Ciência é Dez!! 

Esperamos que vocês e seus familiares estejam bem. 

Informamos que o Curso de Especialização em Ensino de Ciências – Anos Finais 
do Ensino Fundamental “Ciência é Dez!” da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 
iniciará as atividades em agosto.  

Em atenção às medidas de distanciamento social, o curso será desenvolvido, em 
um primeiro momento, sem os encontros presenciais. O comunicado publicado no site da 
FURG informa que a medida atende ao Plano de Contingência da Universidade, às 
orientações das autoridades de saúde dos municípios que abrigam os polos do 
programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e aos prazos máximos dispostos pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão 
responsável do Ministério da Educação (MEC).  

As matrículas da Especialização do “Ciência é dez!” serão realizadas on-line, de 1º 
a 5 de agosto. Os procedimentos serão repassados aos estudantes por webconferência:  

- 29 de julho, às 18h aos aprovados nos polos de Santo Antônio da Patrulha, Cachoeira 
do Sul e Três de Maio. 

- 30 de julho, às 18h, aos aprovados nos polos de Bagé, Sapiranga e Rio Grande, que 
também abrigará os inscritos de Mostardas e São Lourenço do Sul.  

As orientações de como participar (o link de acesso à plataforma Google Meet) 
foram enviadas pela coordenação do curso aos endereços eletrônicos informados na 
inscrição do processo seletivo. Caso algum aluno não tenha recebido entrar em contato 
pelo e-mail do curso: c10@furg.br 

Importante a participação de todos na webconferência do seu polo para os informes 
sobre o processo de matrícula e o cronograma do Curso. 

A aula inaugural do Curso será em 14 de agosto; o início das aulas no AVA FURG. 

A Secretaria de Educação a Distância da FURG presta orientações à comunidade 
pelo sead@furg.br e pela conta de WhatsApp: (53) 9 9185-4732, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

 
Profa Dra Suzi Samá 

Coordenadora do C10/FURG 
 


