Reunião Virtual

Acadêmicos, por favor:
•

•

•

•

Registrem seus nomes e número de
matrícula nas Notas compartilhadas
(esquerda da tela)
Abram seus microfones apenas quando
forem falar e mantenham-os fechados
(mudos) nas falas d@s outr@s.
Se a conexão permitir, podemos tod@s
usar vídeo. Se não, ligamos a câmera
apenas enquanto falarmos.
Solicitem a fala pelo chat (esquerda da
tela).

•

Pesquisa Conectividade
• Sala Virtual de Apoio
Discente
• Mostra de Cursos UFPel
• Atividades
Complementares
• 6ª SIIEPE
• Calendário Remoto 2020/1
• Outros Assuntos

Pesquisa “Conectividade dos
Estudantes da UFPel”
Busca diagnosticar as diferentes formas de acesso
e de utilização de tecnologias e ferramentas digitais
entre os(as) estudantes da UFPel. Ao identificar o
grau de conectividade subsidiar estratégias de
conexão e comunicação neste período de
isolamento social.

Questionário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejcjF2qj
_EqDHDtB4sI8KrCWnOZuCXwOzQCpFLYw4la13s0Q/vi
ewform

Contamos com a colaboração de tod@s!

Sala Virtual de Apoio e
Acompanhamento Pedagógico
Ações para apoiar
estudantes que
necessitem de
acompanhamento
pedagógico, em
especial beneficiários
da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis
(PRAE). A agenda de
atividades é divulgada
semanalmente.
Contato:
grupodeapoioufpel@g
mail.com.
Sala:
http://webconf2.ufpel.ed
u.br/b/luc-p2w-rkc

IV Mostra de Cursos da UFPel –
(2020)
Possibilitar ao estudante, de qualquer localidade do Brasil
ou do exterior, conhecer os cursos em mais detalhes (dados
institucionais, imagens, narrativas, etc.), seus espaços,
principais estruturas e propostas pedagógicas.
• totalmente no formato remoto
• 26 a 30 de outubro, pelo Portal UFPel e redes oficiais
da instituição

Enviar breve vídeo em HD (1240 x 720), no formato mp4
ou MOV ou fotos até o dia 01/09/2020 para o email:
colegiadomatnot@gmail.com
Contamos com a colaboração de tod@s!

Atividades Complementares
Projeto Acolhida Matemática Noturno (2020)
Curso online Um Novo Significado para Conceitos
Matemáticos Elementares
•

Módulo I – Álgebra I: Teoria dos Conjuntos (finalizado)

•

Módulo II – Número e Operações I: Conjunto dos Naturais e Inteiros (em andamento)

•

Módulo III – Número e Operações II: Conjunto dos Racionais (setembro)

•

Módulo IV – Número e Operações III: Conjunto dos Racionais e Irracionais (outubro)

•

Módulo V – Álgebra II: Fatoração algébrica e Resolução de equações (novembro)

Informações: acolhidamatematicanoturno.ufpel@gmail.com

Atividades Complementares
Projeto GAMA
Serão abordadas as
estratégias de aprendizagem
no ensino superior, tendo
como base na experiência
enquanto alunos, professores
e no GAMA.

https://wp.ufpel.edu.br/projeto
gama/
sala:
https://meet.google.com/iaonhkz-rxn

Atividades Complementares
LAM
• Curso Currículo Lattes (setembro)
Inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/1oxBZjH2VmVz
BNWvTH6fmcCdKO0yPkxPWCH1s6xekeDA/edit
• Demais cursos acessar:
https://wp.ufpel.edu.br/lvm/

6ª SEMANA INTEGRADA DE
INOVAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO - SIIEPE
Tema: “A Universidade em um mundo transformado”
23 a 27 de novembro de 2020
Esta semana é destinada a realização de 5 eventos que ocorrem de forma paralela
na Instituição, onde a comunidade pode apresentar os trabalhos desenvolvidos
nas áreas de Inovação, Ensino (de Graduação e Pós-Graduação), Pesquisa e
Extensão e/ou assistir as apresentações dos trabalhos.

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO OUVINTE:
Inscrições gratuita: www.ufpel.edu.br/siiepe
Período: 01 a 30 de setembro de 2020
Acompanhar o status da sua inscrição http://cti.ufpel.edu.br/siepe/consulta.php
Para receber certificado como ouvintes da SIIEPE, os inscritos deverão assistir 6
sessões de apresentações virtuais, que podem ser do CIT, CIC, CEC, CEG, ENPOS
e/ou mesa redonda.

Calendário Remoto 2020/1

• Avaliação do período sobre o Calendário
Alternativo 2020/1 vigente
• Discussão sobre novo Calendário Remoto
ocorrerá nesta quinta no COCEPE.

