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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

Pelotas, 28 de agosto de 2015.

Caros alunos,

Este documento tem o objetivo de informar sobre os procedimentos adotados
para a banca de avaliação dos trabalhos de conclusão do Curso de Especialização
em Mídias na Educação e sobre as datas das defesas dos artigos em seus
respectivos Polos.

1. O trabalho escrito, que será postado no ambiente moodle, será analisado
e avaliado por dois avaliadores a distância, que elaborarão um parecer
sobre o trabalho, atribuindo um conceito;
2. A apresentação oral se dará em forma de pôster (conforme modelo
enviado anexo a este email, cujas dimensões são 90 cm de largura e 120
cm de altura);
3. No dia da defesa, os alunos deverão ficar perto de seu pôster aguardando
a passagem do avaliador, que fará questionamentos sobre o trabalho;
4. O aluno terá 15 minutos para apresentar seu trabalho, e o avaliador terá
mais 15 minutos para suas considerações sobre o trabalho apresentado;
5. Os pôsteres deverão ser dispostos em ordem alfabética na(s) sala(s) do
polo;
6. O conceito final será atribuído levando em consideração os conceitos das
três avaliações feitas (duas dos avaliadores a distância e uma do avaliador
presencial).
7. A banca avaliará o trabalho, considerando o aluno Aprovado ou
Reprovado conforme os conceitos utilizados durante o curso, a saber:
A – Aprovação com louvor;
B – Aprovação, atingindo os objetivos parcialmente;
C – Aprovação, com necessidade de modificações e reenvio à
coordenação em 30 dias;
D – Reprovado (necessidade de nova banca e defesa em 60 dias).
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Horários das Bancas:
SAPIRANGA – 26/09 às 10h
SANTANA DA BOA VISTA – 26/09 às 8h30
SARANDI – 03/10 às 8h30
CAMARGO – 03/10 às 8h30
CONSTANTINA – 03/10 às 8h30

Atenciosamente,

Prof. Me. Fabiana Zaffalon
IFSul / UAB - Campus Pelotas
Especialização em Mídias na Educação
Coordenadora do curso
fabinhazaffalon@gmail.com

