NO VAI E VEM DAS REDES, CONSTRUÍMOS CONHECIMENTO!
IV JORNADA ACADÊMICA – POLO UAB DE QUARAÍ
O Polo UAB de Quaraí foi uma das melhores conquistas e fruto da visão dos nossos
governantes que, por acreditarem na educação como a força do desenvolvimento de nosso
município e região, sabiamente souberam aproveitar a porta da inclusão educacional aberta
pelo Ministério da Educação .
Através da IV Jornada, a comunidade acadêmica do Polo UAB de Quaraí comemorou seis anos
de uma nova realidade vivida por nossos munícipes, afinal, a conquista é da comunidade!
Além de estimular a discussão acadêmica, socializando resultados de experiências pedagógicas,
o evento foi idealizado pela Coordenação, Tutores e Acadêmicos, visando integrar os diferentes
segmentos da comunidade educacional do município, estudantes, tutores e professores de todos
os níveis, contribuindo para uma educação participativa e plural; promover momentos de
interação e interlocução entre os diversos sujeitos da educação, proporcionando troca de
experiências e vivências no cotidiano educacional e abrir espaços de atualização, qualificação e
formação complementar para os acadêmicos, assim como a formação continuada e
desenvolvimento profissional para docentes das redes municipal e estadual.
Neste ano, o evento foi organizado para acontecer em duas etapas: 1ª Etapa – de 14 a 18 de
outubro, no Clube Comercial – Ciclo de Palestras e apresentação de Trabalhos Acadêmicos;
2ª Etapa – de 08 a 30 de novembro, na sede do Polo – Oficinas Pedagógicas.
Iniciando com a trajetória dos seis anos de história do Polo UAB na cidade de Quaraí e
região, o ciclo de palestras, teve as seguintes abordagens:
 “A inclusão no mundo do Trabalho” (Prof. Armênio Schmidt-Sec.Mun.Educ.Cultura e
Cidadania de Quaraí);
 “Que áreas demandam mais atenção na Educação Básica atualmente?”
(Prof.Dr.Luiz Alberto Brettas/UFPel);
 “Saberes Matemáticos” – Exposição de Pôsteres e Maquetes (Acadêmicos de
Matemática/UFPel/Polo de Quaraí);
 “Exaltação aos valores da Mulher” e “Docência:Profissão da Eternidade” (Maestro
Juan/Escola dos Sonhos – Artigas - ROU);
 “O Turismo em Quaraí” (Elizabete Cuty Bairros/EMATER, Profª Fátima Farias, Fábio
Magalhães/Evidence Turismo, Régis da Cunha/SICSTUR, Prof. Heron da Silva e
Carmem Brito/Produtora;
 “Que tipo de formação docente precisamos?” (Profª DrªRogéria da Silva/UFPel);
 “Comunidade Surda” (Profª Ivana da Silva e Profª Tânia Madeira/ UFPel);
 “Violência simbólica nas redes sociais” (Acadêmicos do curso de
Sociologia/UFSM/Polo Quaraí);
 Mídia, Sociedade de Consumo e Reprodução Social (Profª DrªJuciani Corrêa/UFSM);
 “Jogos virtuais nos anos iniciais” (Prof. Vinícius Beck/UFPel);
 “O uso das mídias em espaços escolares sob a ótica da educomunicação”
(Prof.Dr.Marcelo Foohs/UFRGS);
 “Feira de Alimentação na Escola” (ProfªDrªMagna Lameiro/UFPel e Acadêmicas de
Educação do Campo/UFPel/Polo Quaraí);
 “Educação Ambiental” (Prof.Dr.Paulo Peres/UFSM).
Além das palestras, o público participante teve o privilégio de contar com apresentações
artístico-culturais, a saber: Grupo de canto da Igreja Católica (Abertura do evento), os Bailarinos
de Tango, Liliana Alves e Antoni Geth(Casa dos Sonhos/Artigas-ROU), Rafael Vilaverde Fredo,
com seu “Canto ao Butiazal”, Grupo de dança da E.E.E.F.de Vila Olimpo, dramatização pelos

Acadêmicos de Sociologia e Pedagogia/UFPel/Polo de Quaraí e, no encerramento, a Banda
Musical do nosso 5º RC MEC, sob a maestria do Sargento Prates.
Para fechar a noite de sexta-feira, dia 18, a turma de Educação do Campo/UFPel brindou os
presentes com uma mesa preparada com alimentos e sucos naturais, elaborados durante a
oficina em que participaram na tarde anterior, sob a coordenação da Profª Drª Magna Lameiro e
a Tutora Presencial, Vanisse Rodrigues.
Desta forma, o público-alvo, composto por acadêmicos, estudantes de Ensino Médio e
professores, teve a oportunidade de apreciar as múltiplas atividades do evento que propiciou
discussão e reflexão sobre os temas apresentados, através de diferentes estratégias como
palestras, relatos de experiência, dramatizações, dança, música, pôsteres e oficina.
A segunda etapa que será levada a efeito no decorrer do mês de novembro, as oficinas versarão
sobre: Como trabalhar a Física em sala de aula; Como criar slides e um Blog educativo;
Informática básica para aluno e Professor; Normas da ABNT (Em Projetos, Artigos,
Relatórios de Estágio e TCC); Brinquedomática, Construção, diversão e Aprendizagem;
Arte com reciclado na escola; O uso da música nas aulas de Espanhol; Contação de
histórias infantis; Oficina Terapêutica e a Educação Ambiental; Libras.
No decorrer da IV Jornada Acadêmica, a intenção é dividir com a comunidade participante um
pouco do trabalho e do conhecimento gerado pelas ondas das redes de comunicação,
intermediados pelo comprometimento de Professores e tutores habilitados que estão por detrás
de todo o processo desencadeado, afinal, através do sistema Universidade Aberta do Brasil, é
NO VAI E VEM DAS REDES QUE O CONHECIMENTO É CONSTRUÍDO!
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OPORTUNIDADEDE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO , GRATUITO E COM
QUALIDADE PARA TODOS!

