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Dois cursos abrem as formaturas
E

Pedagogia Parfor
Segundo a coordenadora do
curso, Juliane Cláudia Piovesan,
nos anos de existência da graduação nesta instituição de ensino,
998 alunos se formaram e estão
no mercado do trabalho. A docente apresenta os diferenciais
da área da Pedagogia que são
voltados ao ensino, à pesquisa
e à extensão, sendo um curso
com amplo campo de trabalho

e que auxilia na construção do
ser humano. “A graduação, que
possui conceito 4 do MEC e é
formada por mestres e doutores
na área, forma o professor para
a educação infantil, os anos iniciais, para a gestão das escolas
e ainda para as disciplinas pedagógicas do ensino médio-curso
normal. Também há possibilidade de trabalhar na educação
não-escolar, como brinquedotecas, ONGs e empresas”, explica
Juliane, motivando mais alunos
a ingressarem nesta área.
Tecnologia em Agropecuária
Desde a instituição do curso
em Tecnologia em Agropecuária na URI/FW, 137 estudantes já concluíram a graduação.
De acordo com o coordenador,
Luís Pedro Hillesheim, esta é

uma graduação inovadora, com
características modernas e tecnológicas de empreender atividades agropecuárias. “Além
disso, possibilita ao acadêmico
construir uma proposta pedagógica profissional e de vida,
capaz de integrar suas necessidades com os desafios do setor
agropecuário e ao final do curso
ter conquistado, através de seus
estudos, um espaço de trabalho
e renda na sociedade”, justifica
Hillesheim.
Os formados em Tecnologia
em Agropecuária, curso que está
com conceito 4 do MEC, podem
ocupar postos de trabalho existentes na sociedade e que possuem ligação com o setor agropecuário e também podem gerar
postos de trabalho em seus empreendimentos agropecuários.

Entre os alunos formandos em Pedagogia Parfor, alguns são indígenas
Conceito A/Divulgação
ç

ntre este sábado, 29, e o
dia 26 de agosto, universitários de nove cursos da
URI/FW realizarão suas formaturas no salão de atos da universidade. Os atos de conclusão
das graduações deste semestre
iniciarão com os alunos de Pedagogia Parfor e Tecnologia em
Agropecuária.

Eliane Candaten/Divulgação

Neste sábado, 29, concluem a graduação acadêmicos
de Pedagogia Parfor e Tecnologia em Agropecuária

Sete acadêmicos de Tecnologia em Agropecuária concluem a graduação

MESTRADO EM EDUCAÇÃO E 20ª CRE

Ciclo de Estudos destaca interfaces do trabalho pedagógico
Evento, que iniciou no dia 19, em Palmeira das Missões, terá novo encontro na segunda-feira, 31, na URI/FW
om os objetivos de contribuir
com os processos de formação continuada e desenvolvimento profissional docente, a
fim de qualificar o trabalho pedagógico, está sendo realizado
o 3º Ciclo de Estudos em Educação. O evento, realizado em
parceria entre o Programa de
Pós-Graduação em Educação
da URI/FW e a 20ª Coordenadoria Regional de Educação (20ª
CRE), foi aberto, no dia 19, com
a palestra sobre “Neurociência
e educação”, ministrada pelo
pró-reitor de ensino da URI, Arnaldo Nogaro, no Centro de Cultura Mozart Pereira Soares, em
Palmeira das Missões.
No dia 21, no salão de atos
da URI/FW, a programação con-
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O doutor Gabriel Periss ministrou a conferência sobre “O encontro e a
teoria da criatividade no contexto da pesquisa acadêmica”, na URI/FW

tinuou com a conferência sobre
“O encontro e a teoria da criatividade no contexto da pesquisa acadêmica”, presidida pelo

doutor, Gabriel Perissé, de Porto Alegre. “Não se pode pensar
a universidade sem pesquisa e
não se pode pensar um profis-

sional sem este espírito. A pesquisa acadêmica é um exemplo
de como o ser humano vive,
como ser curioso para estar
sempre aprendendo também
no seu trabalho e no seu dia a
dia”, destaca Perissé.
De acordo com a professora
Edite Sudbrack, organizadora
do evento, o 3º Ciclo de Estudos em Educação superou a
expectativa de público. "Destaco a parceria com a 20ª CRE,
que mobilizou as escolas e docentes. A URI/FW cumpre seu
papel de universidade regional
com eventos assim. As duas
conferências até o momento
realizadas, foram de alto nível.
Outra inovação foi a exposição
Olhos do Mundo, contando um

pouco da internacionalização
do Programa de Pós-graduação
em Educação”, comenta Edite.
Próximos encontros
Segunda-feira, 31 – Palestra sobre “Formação docente: novos
contextos mesma formação?”,
com o doutor Alexandre Ventura,
da Universidade Aveiro, de Portugal, a partir das 19 horas, no
salão de atos da URI/FW.
17 de agosto – Apresentação
de trabalhos, no prédio 10, a
partir das 13h30min. Às 19
horas, no salão de atos, está
prevista a conferência sobre “A
educação integral e a BNCC”,
que será ministrada pela doutora, Jaqueline Moll, da UFRGS.

