
 
 

Orientações para o início do segundo bimestre 

Semestre 2018/1 

 

Prezados acadêmicos!  

Iniciaremos no próximo dia 21/05 o segundo bimestre letivo do curso de Pedagogia 

UAB/UNIPAMPA. Considerando as experiências do primeiro bimestre, procedemos a alguns 

ajustes no funcionamento das aulas presenciais. (LEIAM COM ATENÇÃO E ATÉ O FINAL!) 

1) O segundo bimestre acontecerá em 8 semanas, e mais uma semana para recuperação 

das atividades, conforme o calendário abaixo: 

2º bimestre – 21/05 a 09/07 
 

SEMANA 1 – 21/05 a 26/05 
SEMANA 2 – 28/05 a 02/06 
SEMANA 3 – 04/06 a 09/06 
SEMANA 4 – 11/06 a 16/06 
SEMANA 5 – 18/06 a 23/06 
SEMANA 6 – 25/06 a 30/06 
SEMANA 7 – 02/07 a 07/07 
SEMANA 8 – 09/07 a 14/07 
Semana de recuperação 16/07 a 19/07 

 

2) Serão desenvolvidos quatro componentes curriculares, com os seguintes professores e 

tutoras a distância: 

 ATIVIDADE DE 
INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA I 

 
Prof. Éverton 

Fêrrêr 

DIDÁTICA I 
 
 
 

Profa. Ana 
Carolina Moura 

MEMÓRIAS, 
NARRATIVAS E 

FORMAÇÃO 
DOCENTE I 

Profa. Simone 
Alves 

PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO I 

 
 

Profa. Tatiane 
Melgares 

CACEQUI 
Tutora Priscila 

Lidiane Débora Fatiane Luciane 

CAMARGO 
Tutora Carina 

Michelle Carla Clarice Rafaelli 

GRAMADO 
Tutora Sabrina 

Sandra Viviane Thamires Rafaelli 

HULHA NEGRA 
Tutora Cristina 

Michelle Carla Clarice Bárbara 

ITAQUI 
Tutora Juliandra 

Sandra Débora Fatiane Rafaelli 

QUARAÍ 
Tutora Vanessa 

Lidiane Viviane Thamires Luciane 

ROSÁRIO DO 
SUL 
Tutora Sandra 

Sandra Débora Fatiane Bárbara 



 
 

3) Para acessar aos componentes curriculares, o procedimento será o mesmo do bimestre 

anterior, com a senha correspondente para cada polo. Verifiquem no arquivo também 

anexo a essa mensagem “Tutorial de Acesso às disciplinas do Curso de Pedagogia” a 

senha do seu polo e inscrevam-se nos quatro componentes curriculares mencionados 

acima. Dúvidas ou dificuldades, procurem seu polo e tutora presencial. 

4) Os quatro componentes curriculares do próximo bimestre têm uma forte articulação 

entre si e, apesar de serem desenvolvidos em atividades específicas para cada um, terão 

o momento da aula presencial como a integração das discussões. 

5) Assim, a aula presencial ocorrerá apenas uma vez no bimestre em cada polo. Será uma 

aula intensa, em outro formato. Não haverá mais o formato da transmissão online, pois 

a aula será exclusiva ao polo em que estará acontecendo, com a presença de dois 

professores do bimestre. A presença na aula será obrigatória. Disponibilizamos abaixo 

o cronograma das aulas para que todos se organizem previamente para o dia da aula 

em seu polo. 

Polo Itaqui - 08/06 (noite) 
Polo Quaraí - 09/06 (manhã) 
Polo Cacequi - 15/06 (noite) 

Polo Rosário do Sul - 16/06 (manhã) 
Polo Hulha Negra - 21/06 (noite) 

Polo Camargo - 05/07 (noite)  
Polo Gramado - 06/07 (noite) 

 
6) As demais interações dos componentes curriculares ocorrerão via MConf e o polo segue 

sendo espaço de apoio e estudos. Implementaremos os grupos de estudos com as 
tutoras presenciais a partir deste bimestre. 

7) Haverá, também, a obrigatoriedade de comparecimento na avaliação presencial, cuja 
data será definida posteriormente e informada a todos.  

 
A Coordenação do Curso de Pedagogia UAB/UNIPAMPA deseja um excelente bimestre de 
estudos e formação a todos! 
 

Forte abraço, 
Prof. Juliana Machado 

 
 

 


