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O segundo semestre de 
2011 no Polo EAD Nova 

Friburgo 

INOVAÇÕES NA AULA 
INAUGURAL 

    
Com uma nova dinâmica, a 

aula inaugural do 2º semestre 

de 2011 intensificou a troca de 

experiências entre alunos 

calouros e veteranos.  A 

apresentação musical também 

foi uma novidade interessante 

para os alunos.  

Estiveram presentes nas 

atividades, de 8h da manhã às 

16h da tarde, alunos, tutores e 

professores.   

A Profª Bertha Reis do Valle 

(Faculdade de Educação da 

UERJ) e a Profª Ana Maria 

Santiago (Instituto de Biologia 

da UERJ), como de costume, 

fizeram palestras na parte da 

manhã,  deram boas-vindas 

aos calouros e um bom 

retorno aos veteranos. 

A novidade do dia 16 de 

julho fará parte das próximas 

 

 
 

 
PROJETO DE 

EXTENSÃO CULTURAL 
 

NÚ ME RO  

MÊ S  1 2  
A NO  2 01 1  

02
0 

CONHECENDO MELHOR A BIOTECNOLOGIA 

 

A equipe da disciplina Tópicos em Biologia preparou mais 

duas palestras abertas à comunidade externa no Polo: Aplicações 

da Biotecnologia no Meio Ambiente (no dia 27 de agosto) e 

Aplicações da biotecnologia no combate a parasitoses (dia 29 de 

outubro). 

DIA DO BIÓLOGO 

 

A comemoração do dia do biólogo em 3 setembro de 2011, no 

Polo Friburgo, serviu de alerta para as comunidades interna e 

externa. 

Na parte da manhã, a equipe da Cruz Vermelha com a palestra 

“Novas perspectivas e a importância do trabalho voluntário” 

demonstrou como prestar socorro em caso de uma outra tragédia 

na cidade de Nova Friburgo. 

A Cruz Vermelha depende de trabalho voluntário para seu 

funcionamento. A divulgação do curso de Primeiro Socorros pela 

equipe palestrante e o recrutamento de voluntários interessaram a 

algumas pessoas. 

À tarde, foi exibido no Cine Polo, o documentário: “O veneno 

está na mesa”, de Sílvio Tendler, um alerta para os malefícios do 

uso exagerado de agrotóxicos para os trabalhadores rurais 

e consumidores, encerrado com um debate sobre o tema. 

LOGO VENCEDOR!!! 
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SÉRGIO, NUNES E SHEILA 

 
 

 
EXPOSIÇÃO DE INSETOS 

 

 
ENCONTRO DE AVALIAÇÃO EM 

ITAIPAVA 

aulas, pois é importante para 

o calouro conhecer melhor a 

modalidade de ensino EAD e 

apresentar suas expectativas 

em relação ao curso.  

VISITA DOCENTE  
 

BIOLOGIA 
 

“Envelhecimento e 

doenças crônico-

degenerativas”, foi o tema da 

palestra do sábado, 08.10.11, 

de visita docente,  com a 

professora Marisa 

Breitenbach, coordenadora 

da disciplina Corpo Humano 

2. 

A visita contou com a 

participação da coordenadora 

da disciplina Elementos de 

Ecologia e Conservação, 

Professora Daniela 

Rodrigues.  Ao final da 

palestra foi realizado um 

debate. 

 

 
 

Selecionado no concurso para escolha de logo do Projeto “Ciência e Cultura também são 
feitas a distância” realizado em outubro de 2011 

http://polofriburgo.wordpress.com/
mailto:extensaonf@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 anos do Polo EAD Friburgo 
 

Para comemorar seus 8 

anos, o Polo realizou uma 

verdadeira festa de 

aniversário! 

Na manhã do dia 13 de 

agosto de 2011 os alunos 

participaram da palestra 

“Escolas de prestígio e o 

jogo concorrencial  – estudo 

exploratório a partir de 

websites escolares” com a 

Profa Andréa. Os alunos 

Rafael Serafim e Izabela 

Seabra, alunos do curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas apresentaram seu 

trabalho “O Planeta está em 

nossas mãos e o Emília faz a 

sua parte” 
 

 

Mais tarde, como não 

poderia faltar em uma festa, 

todos cantaram um animado 

Parabéns para você ao redor 

do bolo. 
 

...um animado 

Parabéns para você ao 

redor do bolo. 
 

A animação durante o 

evento se deu com música ao 

vivo da Banda Marraio e 

imagens de momentos 

inesquecíveis dos 8 anos de 

Polo que emocionaram os 

participantes. 

O evento foi encerrado com a 

palestra “Como as plantas se 

defendem?”  ministrada por 

Umberto Zottich, aluno de 

doutorado da UENF. 

 
BANDA MARRAIO 

 

 

 

 

EAD e evasão no Polo de Nova Friburgo: Identificando causas e propondo soluções   

Patrícia Sardinha Corrêa (PED):  USM, ESUD, VI  Encontro Acadêmico do Polo e ENCONTRO DE 

FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO CEDERJ  

 

Um olhar sobre a integração entre ciências e artes em uma escola estadual de Nova Friburgo  

Rafael Serafim Pinto (BIO): USM , IV CBIO e XX ENBIO e VI  Encontro Acadêmico do Polo 

 

Utilização do blog na ampliação de fronteiras na universidade 

 Sergio Roberto Pinho Júnior (BIO):  USM, 5o CBEU e VI  Encontro Acadêmico do Polo 

 

Ciência e Cultura Também são feitas a distância 

Sheila Costa Silva de Araújo (PED):  USM, 5o CBEU e VI  Encontro Acadêmico do Polo 

 

O blog como ferramenta de pesquisa, ensino e extensão 

Sílvia Monteiro Seko de Araújo (PED): USM e VI  Encontro Acadêmico do Polo 

 

APRESENTAÇÃO COM  OS ALUNOS  RAFAEL E IZABELA 

 
12APRESENTAÇÃO RAFAEL E IZABELA 

 

RECITAL DE 

VIOLÃO 

 
Marcando o 

início das 

comemorações do 

aniversário do 

Polo EAD Nova 

Friburgo, Luisa 

Lacerda 

prestigiou o Polo 

com um recital de 

violão no 

auditório do CE 

João Bazet dia 30 

de julho. 

Com um 

repertório 

variado, e 

entrada franca, 

Luisa lotou o 

auditório com 

alunos e pessoas 

da comunidade.  

O público 

apreciou toda a 

apresentação que 

durou cerca de 

uma hora. 

 

CONFIRA OS TRABALHOS APRESENTADOS 

EXTENSÃO NO POLO FRIBURGO 

 
22ª UERJ SEM MUROS (USM) 

De 19 a 23 de setembro, na 22ª  USM, Rio de 

Janeiro, os bolsistas envolvidos com pesquisa, docência, 

cultura e extensão, divulgaram a produção acadêmica do 

Polo EAD Nova Friburgo na forma de pôsteres. O aluno 

Rafael Serafim está entre os 35 alunos que tiveram seus 

trabalhos selecionados para o Congresso de Biólogos 

dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (IV 

CBIO e XX ENBIO). 

 

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA 

(ESUD)  
No dia 5 de outubro, no VIII ESUD, Ouro Preto, 

Minas Gerais, o trabalho da aluna Patrícia Sardinha 

Correa foi apresentado pela coautora Fátima  Kzam. 

 

5º CONGRESSO BRASILEIRO DE 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA   

(5º CBEU) 
De 8 a 11 de novembro de 2011, no 5o CBEU, Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, Sergio e Sheila 

apresentaram os resultados de suas pesquisas 

desenvolvidas no Polo. 
Os alunos e os coautores dos trabalhos, Antonio Nunes 

de Oliveira e Patricia Seefelder (IPRJ/UERJ) participa- 
 

ram de palestras, apresentações, mesas-redondas, 

lançamento de livros, apresentações musicais, de dança e 

de teatro, oficinas etc. 

 

         VI ENCONTRO ACADÊMICO 

DO POLO NA SNCT: 
O Polo EAD de Nova Friburgo participou de diversas 

atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT).   

No Clube do Xadrez, dias 18, 19 e 20 de outubro, 

alunos do Polo divulgaram suas atividades em um stand e 

distribuíram encartes. Ainda houve tempo para 

participarem das outras atividades: feira de ciência, 

oficinas e palestras; exibição de filmes e vídeos 

científicos; etc. 

E, no Polo, foi realizado o VI Encontro Acadêmico e a 

IV Exposição de Insetos, dia 22. 

A diversidade dos eventos da SNCT integra ciência, 

cultura e arte.  

 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO E 

AVALIAÇÃO CEDERJ 

O encontro realizado em Itaipava, de 14 a 16 de 

outubro, teve como objetivo discutir soluções para a 

evasão dos alunos do consórcio CEDERJ. A diretora 

Fátima Kzam, as tutoras Rosali Zavoli (PED) e Érika 

Ferreira (BIO) e os alunos Sergio Pinho (BIO) e Sílvia 

Seko (PED) representaram o Polo Friburgo. 

 
  
 


