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Polo EAD Nova Friburgo 

 PÓS-GRADUAÇÃO 
 

AULA INAUGURAL DO CURSO DE  
PÓS-GRADUAÇÃO DA UAB NO 

POLO FRIBURGO 

 

 
 

Sábado, dia 16/04/11, os 
alunos selecionados para o 

curso de Pós-Graduação em 

Educação Tecnológica 
oferecido pelo CEFET-RJ 

(Especialização Lato Sensu a 

distância) estiveram 
presentes na aula 

inaugural, que foi realizada no 

auditório do Colégio João 
Bazet. 

O curso foi oferecido 

através da participação do 
nosso Polo no Sistema 

Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). Além dos 55 
professores matriculados no  
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 Aconteceu no polo EAD Nova Friburgo 

    MAIS PROJETOS  

 

         O ano de 2011 iniciou e, graças aos resultados obtidos com 

as atividades de 2010, mais alunos dos cursos de graduação a 
distância do Polo de Nova Friburgo conseguiram bolsas de 

projetos! 

           Foram aprovados pelo CETREINA da UERJ três projetos 

que concederam bolsas para graduandos de nosso Polo. Os alunos 

de Biologia e Pedagogia participaram do processo seletivo nos 

meses de janeiro e fevereiro no qual foram indicados os 

alunos Rafael Serafim, Patricia Sardinha e Sheila Costa para 

atuarem, respectivamente, nos projetos de iniciação à docência,  

estágio interno completamentar e extensão. 

             As atividades foram iniciadas em março de 2011 e, 

segundo a Profª Fátima Kzam, quanto melhor o desempenho dos 

alunos, maior a possibilidade de novas bolsas serem concedidas 

no próximo ano. 

             Na foto, o tutor Nunes, Profª Fátima, Patrícia (IPRJ) e 

Aluno Sérgio (BIO) em uma reunião de trabalho da equipe do 

blog do Polo Friburgo: o 1° projeto de Iniciação Científica.  
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curso, estiveram presentes a 
coordenação, professores e 

tutores a distância do CEFET. 

 
MATERIAL DIDÁTICO 

 
Na aula inaugural, que 

aconteceu de 10:30 h às 13 

horas, os alunos receberam o 
material impresso da primeira 

disciplina e puderam conhecer 

melhor a estrutura do curso, a 
sua duração, o sistema de 

avaliação, a plataforma, bem 

como o funcionamento da 
tutoria presencial e a distância. 

 
Na ocasião, muitos ex-

alunos da graduação do Polo 

reencontraram-se. Foi um 

motivo de alegria, para os ex-
alunos, para os graduandos e 

para comunidade, receber esse 

curso no Polo de Nova 
Friburgo. 

 

 

DIA DA SAÚDE 
 

A comemoração do dia 

mundial da saúde 

realizada no Colegio 

Dante Magliano  no dia 

07/04, 5ª feira, de 09h às 

17h, foi muito proveitosa.   

Parabéns à aluna 

Penha Faria da Cunha 

(Biologia) que estava 

envolvida na organização 

do evento! 

 

PRÓXIMO 
NÚMERO: 

 
– Palestra "Teste de 

paternidade” 

Prof
a
 Andrea Góes, 

Coordenadora de Projeto 

Final 

 

– Palestra “Inteligências 

múltiplas e ensino de 

ciências"  

Prof. Werk, Coordenador 

de Intrumentação para 

ensino de Ciências. 

 

– Palesta “Memória: 

teoria e método” (Prof. 

André Laino) e Mostra 

de Capoeira com o 

Grupo Navio de Angola. 
 

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


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

SÁBADO COM OFICINA E DEBATE 

A oficina continua... 

2ª ETAPA 

 No sábado, dia 30 de abril, de 10 às 12 horas, foi 

concluída a 2º etapa “Construção de vídeos, histórias em 

quadrinhos e simulações computacionais, partindo da realidade 

comunitária do estudante e formulação de roteiros de aulas 

experimentais de ciências”. 

Esse segundo encontro finalizou a 1ª etapa, iniciada em 

26.02.2011.  

Os alunos que não tinham participado do 1º Encontro 

também puderam compartilhar das experiências com Histórias 

em Quadrinhos (HQs) e debater ideias. 

Vários alunos prestigiaram a atividade com a orientação do 

tutor João Carlos. 

 

    Alunos compartilham 

tudo o que aprenderam 

na primeira oficina. 

MOSTRA DE CULTURA HIP-HOP 

POLO CINE  

 

O Projeto “Polo 

Cine” no Polo de 

Educação a Distância 

de Nova Friburgo teve 

início dia 07 de maio, 

às 10h30min horas, no 

auditório do Colégio 

Estadual Dr. João 

Bazet como parte do 

nosso Projeto de 

Extensão "Ciência e 

Cultura também são 

feitas a Distância".  

O Projeto Polo Cine é 

uma parceria entre o 

CEDERJ e o Instituto 

de Bioquímica Médica 

da UFRJ, o "circuito 

interativo de cinema e 

educação" que 

visa  uma efetiva 

integração Ciência, 

Arte e Educação 

através da discussão 

sobre a linguagem 

cinematográfica e as 

muitas possibilidades 

de usufruir o cinema 

na escola.  

  Os 70 participantes 

assistiram ao filme 

“Música do Coração” 

com direito a pipoca e 

refrigerante. Os 

professores inscritos e 

os alunos do Polo que 

já atuam na Educação 

Infantil, Ensino 

fundamental e/ou 

Médio, e ainda aqueles 

que estão concluindo o 

curso de licenciatura 

poderão participar de 

todos os módulos que 

serão oferecidos 

online.  

 No Sábado, 12.03.2011, os alunos participaram de duas 

atividades no Polo EAD Nova Friburgo: a Oficina de 

elaboração de texto científico e o Debate sobre os impactos das 

chuvas de janeiro e seus desdobramentos. 

Às 8h, o tutor Luis Fernando e o tutor Nunes iniciaram a 

oficina apresentando as regras da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) para elaboração de monografias e 

trabalhos acadêmicos em geral. Após dicas de formatação, 

alguns trabalhos acadêmicos foram exibidos e alunos tiveram 

espaço para tirar suas dúvidas. 

Às 10h, questões como transporte, reconstrução do acesso ao 

Campus da UERJ, e a tragédia de 12 de janeiro foram debatidas 

com o deputado Glauber Braga e com o professor Eduardo 

Sampaio (IPRJ). Os alunos participaram ativamente do debate. 
 

 A mostra de Cultura Hip 

Hop realizada na quadra do CE 

João Bazet, no domingo, 20 de 

março, das 13 às 17h, teve como 

objetivo vivenciar a diversidade 

cultural.  
Alunos, familiares e 

comunidade participaram do 

evento de extensão que contou 

com a organização da Revés – 

Arte e cidadania, uma ONG que 

foi criada em Nova Friburgo a 

partir da união de pessoas com 

uma causa em comum: promover a 
integração social através dos 

elementos da Cultura Hip Hop, 

 

como o graffiti,  o break e o Rap, 

sendo esses dois últimos o foco 

da Revés. 

Na tarde de domingo, 

aconteceram apresentações de 
Rap, dança de rua e também de 

freestyles - raps improvisados na 

hora com temas que envolvem a 

platéia. As músicas tiveram 

temas tão diversos quanto o 

gospel e temas relativos à vida 

na periferia. 

O evento contou com mais 

de 100 participantes. 

ENCONTRO PEDAGÓGICO 

 “Conselho de classe: 

avaliação coletiva do trabalho ou 

julgamento subjetivo do aluno?” 

  Essa foi a questão levantada pela 

professora Lia Faria, Diretora da 

Faculdade de Educação da UERJ no 

Encontro Pedagógico da manhã do 

dia 09.04.2011, direcionada a mais de 

70 participantes desse Encontro. 

 

    

      Os alunos da graduação presentes 

assistiram aos slides exibidos pela 

professora Renata     Bastos - 

Coordenadora de Estágio 1 do curso 

de Licenciatura em Ciências 

Biológicas/UERJ. 

 No Encontro, os alunos 

também trouxeram à discussão 

questões polêmicas, como a má 

condição de trabalho do professor em 

sua prática pedagógica, com a 

professora Lia Faria. 

       
 

 

OFICINA E PALESTRA 
Construção de vídeos, histórias 

em quadrinhos e simulações 

computacionais, partindo da 

realidade comunitária do 

estudante e formulação de 

roteiros de aulas experimentais 

de ciências 

 

1ª ETAPA 

O tutor João Carlos, que 

também é professor do CEFET, 

em palestra ministrada no Polo 

EAD Nova Friburgo, dia 

26.02.2011, apresentou 

softwares simuladores aos 

alunos.  

Esses softwares são 

programas de computador 

usados como ferramentas para 

o ensino de Ciências que 

simulam experimentos.  

O uso do computador com 

esses programas torna a 

aprendizagem mais atrativa 

para o aluno, facilitando o 

ensino das Ciências sem a 

necessidade imperiosa de um 

laboratório complexo e caro. 

A palestra, com duração de 

duas horas e meia, abordou 

também o Educacionismo, 

movimento que propõe 

oportunidade de 

desenvolvimento igualitário 

para todos. 

Numa segunda parte da 

palestra, dia 30.04.2011, os 

alunos apresentaram seus 

projetos usando os recursos que 

aprenderam nessa oficina. 

 

   


