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Comunicação. 1/2020 - Sead Em  20 de março de 2020.

 
COMUNICADO URGENTE

 
Assunto: Adiamento das atividades do Curso de Curso de Especialização em Ensino de
Ciências, Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é Dez da FURG
 

A Secretaria de Educação a Distância – SEaD em conjunto com a Coordenação
do Curso e o Instituto de Matemática, Estatística e Física – IMEF da Universidade Federal do
Rio Grande, comunicam o adiamento das atividades de matrícula e o início do Curso de
Especialização em Ensino de Ciências, Anos Finais do Ensino Fundamental “Ciência é Dez da
FURG. O adiamento abrange medidas do combate à
propagação do novo coronavírus (Covid-19) da Universidade Federal do Rio
Grande (FURG) em consonância com as orientações específicas do ofício Circular nº 10/2020-
CPCF/CGPC/DED/CAPES de 19/03/2020.
 

Assumimos as seguintes medidas:
 

1) adiamento das atividades de matrícula e início do referido curso;
 
2) os estudantes selecionados farão suas matrículas em datas do calendário a ser comunicado:
via e-mail cadastrado no processo seletivo; na página do siposg
(https://siposg.furg.br/curso/1072); e na página SEaD ( https://sead.furg.br/);
 
3) o início do curso ficará adiado até o retorno das aulas nas escolas da rede pública onde os
professores cursistas atuam;
 
4) estudantes selecionados que precisam solicitar alterações de Polo devem formalizar pedido
a coordenação do curso via e-mail: c10@furg.br;
 
5) outras demandas deverão ser encaminhadas para o endereço sead@furg.br ou
pelo WhatsApp (53) 99185-4732. O horário de atenção ao público pelos canais digitais será, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30min.
 

Salientamos que a decisão tomada é extremamente necessária no combate à
propagação do novo coronavírus (Covid-19) e assim, resguardar as condições sanitárias de
todas as pessoas envolvidas no Curso.

 
 

Rio Grande, 20 de Março de 2020.
 

 
 

Profa. Dr. Valmir Heckler
_______________________________________

Secretário de Educação a Distância – SEaD/FURG
 
 

Profa. Dra. Adriana Elisa Ladeira Pereira
_______________________________________

Diretora do IMEF
  
 

Profa. Dra. Suzi Samá Pinto
_______________________________________
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