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 “Educação não transforma o mundo.

Educação muda as pessoas.

Pessoas mudam o mundo

O presente relatório tem como intenção primeira relatar as atividades 

desenvolvidas durante o encontro presencial que abordou, dentre outros 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e 

sões sobre o filme “Escritores da Liberdade” (interdisciplinar)

de outubro no polo de apoio presencial Epifânio da Fonseca Dória, 

O convite foi feito aos alunos via email e através do grupo criado 

contendo local, data e duração da programação do encontro.

180 alunos matriculados no período vigente (2017.1). 

Ao cabo das atividades, levando em consideração os temas abordados

possível avaliar como produtivo o encontro com os alunos. A sessão cinematográfica foi 

 presentes assim como a discussão sobre o acesso ao SIGAA. 

creditamos que o esforço para realizar encontros presenciais vale a pena, e é

atividade acadêmica, tanto para os alunos como para os professores.
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