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UFRGS traz curso de Gestão para
o Desenvolvimento Rural à UAB
Inscrições par
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vestib
ular iniciam
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dia 29 de aabril
bril
Cristiane Rodrigues

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS traz para Cachoeira do Sul, através da
Universidade Aberta do
Brasil - UAB, o curso de
Graduação Tecnológica
de Planejamento e Gestão
para o Desenvolvimento
Rural - Plageder na modalidade a distância, a partir
do segundo semestre de
2009, como já havia sido
divulgado pelo Jornal O
CORREIO. As inscrições
para o processo seletivo
deverão ser realizadas

GERAL

Cachoeira do Sul, quinta-feira, 16 de abril de 2009

presencialmente no polo
cachoeirense, a partir do
dia 29 de abril.
No ato da inscrição o
candidato deverá optar
obrigatoriamente pelo
polo de ensino, no qual
serão realizadas durante a
vigência do curso, atividades presenciais de caráter obrigatório. Para a inscrição, o candidato deverá comparecer munido do
documento de identificação, CPF e endereço completo.
As inscrições encerram no dia 18 de maio. O
candidato deverá pagar o
valor de R$ 60,00 referente a inscrição, que poderá ser efetuado em qualquer agência bancária. O
último prazo para efetuar
o pagamento será no dia
19 de maio, exclusivamente em horário bancário. O

Novo vestibular: UAB vai ganhar novo curso de graduação

candidato terá sua inscrição provisória homologada somente após o recebimento da confirmação do
pagamento da sua inscrição.
Conforme a coordenadora do polo cachoeirense,
Rosane Brendler, a universidade vai dispor de 50

vagas para Cachoeira do
Sul. Segundo ela, estão
previstas no mínimo 20%
das atividades na modalidade presencial, de caráter obrigatório, que ocorrerão na sede do polo no
município respectivo, à
noite ou em finais de semana.
INSCRIÇÕES
Curso:
- Planejamento e Gestão para
o Desenvolvimento Rural PLAGEDER
Período:
- De 29 de abril até 18 de maio
Local:
- No polo, na Rua David Barcelos, 270
Valor da inscrição:
- R$ 60,00
Vagas:
- 50 disponíveis
Inscrição:
- Para a inscrição, o candidato, ou seu representante, deverá comparecer munido dos
seguintes dados referentes
ao candidato: documento de
identificação, CPF e endereço
completo.
Prova:
- O processo seletivo terá três
provas com 30 questões de
escolha múltipla e uma prova
de redação.
- Área I: 20 questões de Língua Portuguesa, 5 de Literatura Brasileira e 5 de Língua
Estrangeira: Espanhol ou Inglês.
- Área II: 10 de Matemática, 5
de Física, 5 de Química e 10
de Biologia.
- Área III: 15 de História e 15
de Geografia.
- A Redação registrará um
máximo equivalente a 30
acertos.
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A Escola Municipal Ensino Fundamental Sagrado
Coração de Jesus, localizada no Piquiri, realizou a abertura de mais um projeto de incentivo a leitura com a visita
do escritor Mário Amaral Teixeira, que conversou com
os alunos desde a Ed. Infantil até as séries finais do
Ensino Fundamental. Conforme as coordenadoras do
projeto, Édila Rodrigues e Cláudia Vargas, o dia foi
muito proveitoso e agradável para todos que participaram tendo em vista que a atividade “Conversando com o
escritor”, foram direcionados ao interesse e curiosidades
das diferentes faixas etárias, assim como os livros trabalhados. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer
alguns contos relacionados ao cotidiano, o resgate de
alguns valores e boas ações que todos podem praticar.
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O Núcleo Municipal de Cultura e a 24ª Coordenadoria
Regional de Educação firmaram uma parceria para
incentivar as escolas estaduais de Cachoeira do Sul a
levarem seus alunos para conhecer a história, detalhes
arquitetônicos e acompanhar as obras de restauração da
Catedral Nossa Senhora da Conceição. A visita à igreja
está incluída no Projeto Passeio-Cidade, que é desenvolvido há vários anos sob a coordenação do Museu
Municipal de Cachoeira do Sul. Em 2009, em função do
restauro que está ocorrendo na Catedral, o passeio terá
a igreja como foco principal, possibilitando às crianças
a oportunidade histórica de acompanhar o processo.
A 24ª CRE recebeu na tarde de segunda-feira diretoras do Núcleo Municipal de Cultura, Mirian Ritzel,
do Museu Municipal, Márcia Severo Patel, e a servidora
Elisabete Farias, também do Museu. A equipe fez a
divulgação do projeto junto aos representantes das
escolas estaduais de Cachoeira do Sul, em reunião no
salão de atos. Conforme a diretora do Núcleo de Cultura, a empresa Pérgola, responsável pelas obras na
Catedral, contratou uma arquiteta e uma historiadora
para trabalhar junto ao projeto. Ela explicou que, além
da visita às obras, as escolas poderão receber palestras
e complementar os estudos com o passeio ao Museu. As
escolas poderão agendar a participação no projeto junto
ao Museu Municipal.

