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Tecnologia
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Apresentação da tese
de doutorado de
Fátima Kzam

Oficina de formatação
de textos Acadêmicos

No dia 12 de Maio de 2012
às 13 horas aconteceu
uma oficina de formatação
textos
acadêmicos,
ministrado pelo Prof Juliano
Borges, com o objetivo
de
apresentar
aos
participantes
algumas
regras básicas para a
Fátima kzam apresentando sua tese
produção de monografias,
artigos acadêmicos etc. A
No dia 5 de maio de 2012, foi oficina contou com a
realizada a apresentação da participação de diversos
tese de doutorado da ex- alunos.

diretora do Polo EAD Nova
Friburgo e atual diretora de Mudança do Polo
tutoria do CEDERJ, Prof
Fátima Kzam. O trabalho
aborda as contribuições da
educação à distância na
elaboração de projetos de
educação ambiental, que tem
como título, “Contribuições da
Educação a Distância para
a
Educação
Ambiental:
Utilização
da
Rede
Sociotécnica na Análise das
Voluntários no dia da mudança do
Polo
Concepções
de
Meio
ambiente e saúde do Polo A mudança do Polo EAD de
Nova Friburgo aconteceu no dia
Friburgo”.
16 de maio de 2012, aniversário
da cidade quando tutores,
funcionários
e
alunos
Departamento responsável: Projeto de Extensão “Ciência e cultura
trabalharam para que os
também são feitas a distância”
materiais fossem transportados
Mais no blog: http://polofriburgo.wordpress.com
do IPRJ (antigo endereço) para
Jornal Polo EAD Friburgo - Número 03 - mês 6 - Ano 2012 o CIEP de Olaria. Com muito
- Tiragem: 200 – Distribuição gratuita
trabalho e esforço o objetivo foi
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alcançado e ao final aconteceu
uma pequena confraternização.
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NOVO ENDEREÇO DO POLO 2012

O Polo EAD de Nova Friburgo, que devido a tragédia de 2011,
estava temporariamente instalado no C.E João Bazet, tem novo
endereço fixo. Desde o início de 2012 o Polo está instalado no
CIEP 124 Licínio Teixeira na via expressa em Olaria. O novo
endereço possui um local mais amplo, que possibilitará a
entrada de novos cursos e novos laboratórios. O Polo
atualmente conta com os cursos de licenciatura na área de
Ciências Biológicas/UERJ, Pedagogia/UERJ e Letras/UFF.

NOVOS BOLSISTAS NOS
PROJETOS DO POLO 2012
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estudantes bolsistas: Viviane S.
Fernandes e Viviane L. Gitti bolsa de
iniciação a docência no projeto “A
Relação entre ciências e Arte”.
Michele P. de Souza com a bolsa de
Extensão no projeto “Ciência e
Cultura também são Feitas a
Distância”. Romário M. Espíndola e
Sérgio Roberto Pinho Estágio
Complementar no projeto “Os
Motivos de Evasão no Polo EAD de
Nova Friburgo”.

Polo EAD Nova Friburgo

Dia Mundial da saúde

Na

escola Municipal
Maximilam
Falck
no
distrito de Mury em Nova
Friburgo comemorou-se
no dia 4 de Abril de 2012
o Dia Mundial da Saúde.
O evento foi organizado
na escola pela aluna do
Polo EAD de Nova
Friburgo, Penha Faria da
Cunha com a ajuda de
outros alunos. Foram
realizadas
atividades
com apresentações de
trabalhos sobre DSTs,
dengue,
alimentação,
higiene corporal, alguns
trabalhos apresentados
pelos alunos dos cursos
da pedagogia e da
biologia. Todo evento
foi
aberto
para
a
comunidade em geral.
Alunos, funcionários da
escola
e
pais
participaram das atividades que, segundo
eles,
foram muitos
produtivas.

Vencedores
do concurso –
Escolha das
camisas do
Polo EAD de
Nova Friburgo

Fotos das atividades do
Dia Mundial da Saúde

Visita Docente

Na

Alunos do Polo no Dia Mundial da Saúde

Crianças pintando imagens para a construção de um mural mosaico
sobre higiene corporal.

visita docente ocorrida no Polo
de Nova Friburgo no dia 14 de abril,
foram
realizadas
palestras
e
discussões a respeito da educação
semipresencial nas disciplinas Psicanálise em Educação conduzida
pela professora e coordenadora da
disciplina, Prof
Marcia Souto
Mourão de Sá, e de Projeto Final
ministrado
pela
professora
e
também
coordenadora,
Sonia
Barbosa. O evento contou com a
presença da coordenadora do curso
de Ciências Biológicas, Prof Celly
Cristina Saba e da coordenadora de
Políticas Públicas em Educação
Prof Berta Borja, ambas docentes
da UERJ.

Um dia de troca de experiências
Foi realizado no dia 28 de abril
o evento “Um dia de troca de
experiências”. Pela manhã,
aconteceu
a
Oficina
de
Matemática com apresentação
de jogos confeccionados pelos
alunos do curso de Pedagogia,
como dominó de tabuada,
quebra-cabeça, entre outros
À tarde foi apresentada uma
experiência
de
sucesso
realizada no CEJA Nova
Friburgo, uma escola de
Jovens
e
Adultos
que
desenvolve a “Sala CEJA de
Cinema Eldorado”. Em seguida
foi exibido outro documentário
que mostra a vida de alunos
do CEJA que se dedicam ao
esporte.

Trabalho sobre a dengue
Documentário

Documentário
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Oficina de Matemática

Parabéns aos
vencedores do
concurso de
escolha da
camisa do Polo
CEDERJ de
Nova Friburgo.
Márcio Mendes e
Natasha Silva
alunos de
biologia:

Helena Louback
aluna de
pedagogia:

