
EVENTOS - UAEDTEc 

 
Inauguração do Anexo I da UAEADTec – UFRPE 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco realizou no dia 21 de novembro de 2018, a Solenidade de Inauguração 

do prédio Anexo I da Unidade Acadêmica de Educação a Distância desta instituição. 

Um prédio que, além de abrigar 

espaços confortáveis, possui uma 

recepção, um auditório com 

capacidade para 100 pessoas, um 

estúdio de gravação e outro para 

edição, uma brinquedoteca para 

acolher as atividades pedagógicas, um 

laboratório para o curso de física, um 

laboratório de informática, sala da 

coordenação e da secretaria do 

mestrado em Tecnologia e Gestão em 

Educação a Distância, setor de 

logística, setor de comunicação, sala de 

estudos de pesquisa, cinco sanitários, 

sendo um, específico para pessoas com 

necessidades especiais, rampa de 

acesso às pessoas com dificuldade para 

locomoção e uma sala de aula com espaço para abrigar aproximadamente 40 estudantes, uma copa e espaços para 

arquivar documento.  

O prédio encontra-se todo climatizado e pronto para 

abrigar todas as atividades de ensino e pesquisa.  

Encontro Pedagógico de Educação a Distância 

Tratou-se de um evento promovido pela Coordenação do 

Curso de Licenciatura em Computação da UAEADTec 

entre os dias 3 e 4 de abril de 2018, cujo objetivo foi 

proporcionar uma maior interação entre os professores e 

tutores do curso, visando aprimorar as necessidades 

interdisciplinares do curso, como também promover 

debates sobre melhorias para o curso de Licenciatura em 

Computação da UAEADTec.  

A seguir algumas fotos do evento que ofereceu diversas palestras: 



II EduTec Day – Educação e Tecnologia 

Tratou-se de um evento também desenvolvido pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação da 

UAEADTec que aconteceu no dia 22 de setembro de 2018, que visou promover um dia de interação entre os alunos do 

curso com a comunidade, de maneira a disseminar os conhecimentos 

voltados para a área de educação e tecnologia através de palestras, oficinas 

e minicursos. 

Foram ofertadas Palestras, Minicursos e Oficinas ministradas por 

Professores e Estudantes do curso de Licenciatura em Computação. A seguir 

algumas fotos do evento: 

 

Desvendando o céu Austral 

Realizado entre os dias 12 de maio a 16 de junho de 2018 em diferentes datas e locais, este evento teve como como 

objetivo principal a inclusão social, utilizando estratégias de incentivo para despertar o interesse em conhecer a história 

da ciência, em particular da astronomia em Pernambuco, além de estimular professores e estudantes em suas 

formações e suas participações em atividades interativas em espaços não formais de educação.  

Esses incentivos resultam no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da ciência, desmitificando o 

discurso reproduzido em sociedade que "aprender ciências e tecnologias é para poucos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana de Popularização da Ciência do Seminário Brasileiro 

O principal foco do evento foi a interação dos 

estudantes com a oficina de fabricação de foguetes 

com os membros do projeto Desvendando o Céu 

Austral. 

A partir do tema Da Terra ao céu, uma viagem 

sustentável, a programação da IV POP – como foi 

carinhosamente batizada – envolveu estudantes, 

professores e demais interessados em atividades 

interativas, mostra de trabalhos, oficinas, 

minicursos, palestras e atrações culturais. O palco 

para essa efervescência científica foi a Escola 

Municipal Vereador João Bosco Ribeiro. Tudo 

aconteceu entre os dias 16 e 18 de julho de 2018. 

III Seminário de Artes Visuais e Tecnologia – AVISTEC 

O principal objetivo foi o estreitamente das relações entre Ensino, Pesquisa 

e Extensão, apresentando à comunidade da acadêmica e a sociedade em 

geral as ações desenvolvidas pelo curso. 

As atividades são de cunho pedagógico e promoveram aprendizado e 

socialização das experiências dos alunos com a Universidade. Durante o 

evento, os participantes assistiram a oficinas, palestras, entre outras 

programações, nos polos Recife, Gravatá, Carpina em Pernambuco e em 

Ilhéus, Camaçari e Vitória da Conquista na Bahia, na data de 18/08/2018.  

 

I Congresso de Educação a Distância e 

Tecnologia (CEADTec) 

O principal objetivo deste congresso foi 

integrar e promover a produção científica, 

tecnológica, artística e cultural de 

estudantes, pesquisadores e professores 

da educação a distância.  

Na Cerimônia de abertura do I CEADTec foi 

ministrada a palestra intitulada: 

“Tecnologia para o Ensino e Produção de 

Arte Visual Digital” no CEGOE – Anfiteatro.  

O congresso ofereceu diversas atividades a 

seus participantes, como o Espaço 

Literário, a Oficina de Contação de 

Histórias, a mesa temática, palestras entre 

várias outras.  

 


