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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA INSTRUMENTAL
PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 3ª EDIÇÃO
Prezado aluno,
Lembramos que ocorrerá no sábado (07/04/2018) a quarta prova presencial do Curso de
Especialização em Informática Instrumental para Professores da Educação Básica. Essa prova
será referente às disciplinas UAB004 e UAB014 e terá duração de 1 hora e 30 minutos. Para
realização da prova o aluno deverá comparecer no polo em que está matriculado, apresentar
documento de identificação com foto e assinar a lista de presença. Os polos de Novo
Hamburgo, Porto Alegre e Sapiranga iniciarão a prova às 8h e os polos de Camargo, Esteio e
Imbé iniciarão às 9h.
A prova será realizada através do ambiente MOODLE (o mesmo em que realizam as atividades
do curso), portanto não esqueçam que para acesso a esse ambiente é necessária a
utilização do seu USUÁRIO e SENHA (os mesmos que utilizam para acessar a plataforma
MOODLE e realizarem as atividades do curso).
Não será permitido o uso de celulares e de outros equipamentos eletrônicos.
Será permitido consulta ao material disponível no ambiente Moodle, a anotações feitas pelo
aluno, assim como a materiais que o aluno leve de forma impressa.
Caso não possa comparecer no dia e horário marcados, sua falta precisará ser justificada
mediante apresentação de atestado médico ou declaração do trabalho até o dia 09/04/2018.
Os atestados e/ou declarações poderão ser encaminhados para o email: informaticainstrumental@cinted.ufrgs.br. A esses alunos será dada a oportunidade de realizarem a prova
substitutiva que será aplicada no dia 10/04/2018 às 9h no CINTED.
Os alunos que precisarem de atestado de comparecimento à prova deverão solicitá-lo
previamente através do e-mail informatica-instrumental@cinted.ufrgs.br. Os atestados de
comparecimento serão entregues no término da realização da prova para os alunos que
solicitaram.
Cada aluno deve verificar o polo onde está matriculado. Cuidar os casos dos candidatos
chamados na lista de suplentes que podem ter preenchido vaga em um outro polo, já que o
polo de seu interesse não tinha mais vagas disponíveis. A listagem completa dos matriculados
em
cada
polo
pode
ser
consultada
no
site
https://www.ufrgs.br/cinted/cursos/especializacao/informatica-instrumental/.
Os endereços de todos os polos seguem:
POLO DE ESTEIO - RS
CMEB Flôres da Cunha
Endereço: Rua Novo Hamburgo, 1511 - Parque Amador
* Para os alunos matriculados no polo Esteio a prova será dividida em duas turmas.
Consultar
o
seu
horário
para
realização
da
prova
no
site
https://www.ufrgs.br/cinted/cursos/especializacao/informatica-instrumental/.

POLO DE SAPIRANGA - RS
Rua Padre Réus, 26 - Bairro Centro
Telefone: (51) 3599-9616
* Para os alunos matriculados no polo Sapiranga a prova iniciará às 8h e será dividida
em duas turmas. Consultar o seu horário para realização da prova no site
https://www.ufrgs.br/cinted/cursos/especializacao/informatica-instrumental/.
POLO DE NOVO HAMBURGO - RS
Rua Pedro Adams Filho, 4918 - Bairro Centro
Telefone: (51) 3593-2043
* Para os alunos matriculados no polo Novo Hamburgo a prova iniciará às 8h e será
dividida em duas turmas. Consultar o seu horário para realização da prova no site
https://www.ufrgs.br/cinted/cursos/especializacao/informatica-instrumental/..
POLO DE CAMARGO - RS
Rua Padre Stripulli, 459 - Bairro Centro
Telefone: (54) 3357-1153
POLO DE IMBÉ - RS
Av. Tramandaí, nº 976 - Bairro Centro
Telefone: (51) 3308-1258
POLO DE PORTO ALEGRE - RS
Av. Bento Gonçalves, nº 9500 - Bairro Agronomia
Prédio 43.124 - Campus do Vale
Telefone: (51) 3308-9935
* Para os alunos matriculados no polo Porto Alegre a prova iniciará às 8h e será dividida
em três turmas. Consultar o seu horário para realização da prova no site
https://www.ufrgs.br/cinted/cursos/especializacao/informatica-instrumental/.

