Objetivos:

Polo de Apoio ao Ensino a Distância

:: Possibilitar o intercâmbio de idéias entre
especialistas e participantes;

São Lourenço do Sul

:: Oportunizar uma reflexão sobre os avanços
assegurados em EAD e os desafios que persistem;
:: Proporcionar troca de experiências, análises e
ações que vem sendo promovidas em prol do
desenvolvimento local e regional;
:: Propor o diálogo a partir de questões inerentes
aos programas UAB , Rede e-Tec e Pró
funcionário no PAED.

Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Polo de Apoio ao Ensino a Distância
Lei de Criação nº 3.120/09
Avenida Coronel Nono Centeno, 933

Conteúdo Programático:
:: Desenvolvimento da região através da formação
acadêmica EAD
:: O olhar da sociologia sobre a EAD para o
desenvolvimento regional abordando as questões
da metade sul/RS;

São Lourenço do Sul – RS
Fone/Fax: (53) 3251-6068
www.paedsul.blogspot.com

:: Avanços e desafios da EAD no município e na
região;
:: Contribuições dos cursos ofertados no PAED
para o desenvolvimento sustentável.

Dias 22, 23, 24 e 28 de maio de 2013
Local: Auditório EMEF Profª Marina Vargas

moderna.

20h e 30 min

–

O olhar da Sociologia sobre a EAD como
PROGRAMAÇÃO:

ferramenta para o Avanço

Dia 22/05 - Quarta-Feira

abordagem das questões da Metade Sul

18h e 30 min - Abertura – Apresentação Artística

Estudantes do curso de Sociologia para o

19 horas

Ensino Médio

Regional com

Palestra: A visão do e-Tec :Cursos Técnicos no
PAED e o Desenvolvimento Regional

Dia 28/05 – Terça-Feira

Palestrante: Jader Ribeiro Pinto – Coordenador EAD

19 horas

IFSUL Riograndense

Apresentação dos TCCs produzidos no
PAED como requisito para colação de grau

20h e 30 min

tendo como temas:

Palestra: Os reflexos dos Cursos de Graduação e

Desenvolvimento regional – Todas as áreas

especialização

Gestão- Todas as áreas

ofertados

pela

FURG

Para

o

Desenvolvimento Regional

Questões Ambientais

Palestrante: Profª Ivete Martins Pinto

Apresentação de Pôsters -TCCs produzidos
no

PAED como requisito para colação de

Dia 23/05 – Quinta-Feira

grau de especialista em Produção de Material

19 horas

Dia 29/05 – Quarta-Feira

Palestra: A EAD e as Contribuições do Curso

20 horas – Jantar de Confraternização com

PLAGEDER para o Desenvolvimento Rural da

a

Metade Sul

respectivas instituições

participação

de

alunos,

ex-alunos

e

*Somente para quem tiver 80% de Presença

Coordenadora Geral do PROFUNCIONÁRIO

Mascarenhas

PAED

para as novas políticas educacionais da sociedade

Alexandra

Assinatura do Inscrito

Palestrante:

Certificação:

inclusão em todas as esferas sociais, com destaque

___________________________

da região

no

___________________________

sobre o papel desta importante ferramenta de

Acadêmica

São Lourenço do Sul, _____ de maio de 2013.

Processo de desenvolvimento Profissional e

formação

Co-autor: ____________________________________________________________________________________________________________

construção do conhecimento responsável e cidadão e

A

Autor: _______________________________________________________________________________________________________________

Palestra:

Título do Trabalho: ____________________________________________________________________________________________________

levando-a a refletir sobre os desafios para a

)apresentação de pôster – individual

19 horas

) Apresentação de TCC c) (

Como Ferramenta do Desenvolvimento Regional.”

) ouvinte b) (

Dia 24/05 – Sexta-Feira

) apresentação de pôster – dupla

prioridade para a sociedade lourenciana “A EAD

d) (

O PAED coloca em discussão um tema de alta

Tipo de Participação: a) (

UFRGS e Mestranda Edilene Corrêa

Curso:_____________________________________________________E-mail:____________________________________________________

Palestrante: Prof. Fábio de Lima Beck-

Nome:________________________________________________________Instituição a que pertence:__________________________________

V SEMINÁRIO ACADÊMICO

