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No dia 16 de setembro, 

discentes da Universidade Federal de Sergipe lotados no polo de apoio 

presencial Foz do São Francisco, 

de estudo teve início às 9h, 

matriculados nas disciplinas Bioge

Aprendizagem. Ao todo, cerca de 100 alunos 

matriculados no período de 2017.1

Durante o período da manhã os alunos participaram de atividades 

desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tais como: leitura, 

resolução de atividades,

didático impresso, além da discussão sobre 

Foi um encontro marcado por

se mostraram motivados 

apoiaram uns aos outros

disciplinas Foi uma manhã produtiva e gratificante.

No dia 23 a programação foi elaborada com foco nas demandas do 

grupo de estudo da disciplina Prática

No dia 30 de setembro, 

Encontro Presencial, como é chamado,

Universidade Federal de Sergipe, 

junto ao Cesad. Boa parte dos alunos

disciplinas, compareceram ao encontro com os pro

O resultado do encontro foi positivo e os alunos 

as aulas ministradas pelos professores

houve discussão sobre aulas 

A divulgação dessas atividades foram feitas através de emails enviados 

aos alunos e através de mensagens postadas no 

disso, houve aviso no mural 

alunos.
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No dia 16 de setembro, foram realizadas atividades presenciais 

discentes da Universidade Federal de Sergipe lotados no polo de apoio 

Foz do São Francisco, em Brejo Grande. O encontro 

teve início às 9h, sendo estes compostos por alunos regularmente 

disciplinas Biogeografia e Introdução à 

Ao todo, cerca de 100 alunos dessas duas disciplinas estão 

íodo de 2017.1. 

Durante o período da manhã os alunos participaram de atividades 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, tais como: leitura, 

s, estudos coordenados e discussão sobre 

da discussão sobre os vídeos que foram exibidos

encontro marcado por muita interação entre os discentes

se mostraram motivados em participar das atividades propostas

uns aos outros, trocaram experiências e resolveram atividades da

Foi uma manhã produtiva e gratificante. 

a programação foi elaborada com foco nas demandas do 

grupo de estudo da disciplina Prática de Pesquisa. 

30 de setembro, foi realizada outra atividade com os alunos. O 

, como é chamado, foi organizado pelos docentes da 

ederal de Sergipe, que têm trabalhado de forma mais intensa 

. Boa parte dos alunos lotados no polo, das mais diversas 

, compareceram ao encontro com os professores. 

do encontro foi positivo e os alunos saíram satisfeitos com 

pelos professores. Foram trabalhados textos científicos

aulas e temáticas relativas às disciplinas.

A divulgação dessas atividades foram feitas através de emails enviados 

aos alunos e através de mensagens postadas no AVA pelos tutores

houve aviso no mural da instituição e contato diretamente com os 

 

 

Setembro de 2017 

as atividades presenciais com os 

discentes da Universidade Federal de Sergipe lotados no polo de apoio 

em Brejo Grande. O encontro com os grupos 

alunos regularmente 

 Psicologia da 

dessas duas disciplinas estão 

Durante o período da manhã os alunos participaram de atividades 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, tais como: leitura, 

sobre do material 

s que foram exibidos. 

muita interação entre os discentes, que 

participar das atividades propostas. Interagiram, 

resolveram atividades das 

a programação foi elaborada com foco nas demandas do 

com os alunos. O 

elos docentes da 

rabalhado de forma mais intensa 

, das mais diversas 

saíram satisfeitos com 

Foram trabalhados textos científicos, 

disciplinas. 

A divulgação dessas atividades foram feitas através de emails enviados 

pelos tutores. Além 

contato diretamente com os 



  

 

 

 

 

 Outubro de 2017 

 

Para o mês de outubro duas atividades foram planejadas, tendo sido 

elas realizadas nos dias 21 e 28 de outubro.  

Estavam certas as atividades de orientação de plano de unidade e 

exibição de vídeo no AVA, para depois prosseguir com atividades de resolução 

e discussão entre os alunos, com as disciplinas de Estágio Supervisionado, 

Linguística Aplicada e Química Experimental. 

As atividades ocorreram de maneira satisfatória e os alunos 

participaram ativamente, interagindo com os tutores e entre si, trocando 

experiências, tirando dúvidas e sugerindo outras atividades. 


