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Comunicado: 03/2020/SEaD
 

COMUNICADO
 
 

Disposições sobre o início das atividades dos Cursos
de Especialização na modalidade EaD da FURG.

A Secretaria de Educação a Distância – SEaD, em conjunto com as coordenações dos cursos
de especialização em: Atendimento Educacional Especializado - AEE; Ensino de Ciências –
Anos Finais do Ensino Fundamental “Ciência é Dez” e, Ciência de Dados da Universidade
Federal do Rio Grande - FURG, comunica o início das atividades letivas no mês de
agosto/2020. Todas as atividades previstas serão desenvolvidas de forma on-line, via web,
sem encontros presenciais nos Polos UAB.
 
As datas e as principais atividades acontecerão conforme detalhamento abaixo:
 
Curso de especialização Atendimento Educacional Especializado – AEE:
 
i) Aula inaugural via webconferência no dia 11/08 (terça-feira), com horários e a dinâmica a ser
detalhada em breve aos estudantes, via e-mail.
ii) As orientações sobre a confirmação de matrícula on-line serão detalhadas na aula inaugural.
Importante ressaltar que todos/as os/as estudantes selecionados/as foram pré-matriculados/as,
porém a matrícula precisa ser efetivada pelo estudante até a primeira semana de aula, com o
preenchimento do formulário.
iii) Início das aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA FURG, acontecerá no dia
24/08 (segunda-feira).
 
Dúvidas podem ser esclarecidas via e-mail: neai.laboratorio@furg.br
 
Curso de especialização Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental
“Ciência é Dez”:
 
i) As matrículas on-line serão realizadas no período de 01 a 05 de agosto. As orientações para
as matrículas serão encaminhadas para o e-mail cadastrado no ato da inscrição.
ii) Aula Inaugural via webconferência acontecerá dia 14/08 (sexta-feira) com horário e dinâmica
a ser detalhada em breve aos estudantes via e-mail e página do curso.
iv) Início das aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA FURG, acontecerá no dia
24/08 (segunda-feira).
 
Dúvidas podem ser esclarecidas via e-mail: c10@furg.br
 
Curso de especialização Ciência dos Dados
 
i) As matrículas on-line dos participantes foram efetivadas pela Coordenação do Curso.
ii) A coordenação do Curso enviará aos estudantes via e-mail orientações referentes ao acesso
ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA FURG, até 21/08 (sexta-feira).
iii) Aula inaugural e o início das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA FURG,
acontecerá no dia 24/08 (segunda-feira).
 
Dúvidas podem ser esclarecidas via e-mail: lucianoribeiro@furg.br
 
Importante destacar que as atividades previstas nestes cursos serão todas on-line e não terão
encontros presenciais em um primeiro momento. Uma decisão que abrange medidas do
combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19) da Universidade Federal do Rio Grande
-FURG, considera os decretos municipais dos Polos UAB e as orientações da Coordenação de
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Articulação Acadêmica – CAAC, da CAPES, que ampliou o prazo final para início dos cursos a
distância do primeiro semestre de 2020 até 31 de agosto.
 
Eventuais 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 13h30min às 17h30min.
 
Salientamos que as decisões tomadas, em conjunto com as coordenações dos cursos, são
extremamente necessárias no combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19) no
sentido de resguardar as condições sanitárias de todas as pessoas envolvidas nos cursos.
 
 

Rio Grande, 22 de Julho de 2020.
 
 

Prof. Dr. Valmir Heckler
_____________________________________

Secretário de Educação a Distância – SEaD/FURG
 

Profa. Ms. Carla Imaraya Meyer de Felippe
 _______________________________________

Coordenadora do Curso AEE
 

Profa. Dra. Suzi Samá Pinto
_______________________________________

Coordenadora do Curso Ciência é Dez
 

Prof. Dr. Luciano Maciel Ribeiro
_______________________________________

Coordenador do Curso Ciência de Dados
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