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Uniritter:vaga no vestibular complementar

Revista aborda o sertão

Sai calendário de pagamento

O Uniritter aplica hoje a prova única de Redação de seu
Vestibular Complementar de inverno 2009, no campus Porto
Alegre, às 19h30min. As inscrições (R$ 45,00) estarão abertas
até as 19h de hoje, na Tesouraria do campus na Capital, para
vários cursos. A publicação do resultado sai amanhã (29/7), às
16h, no site uniritter.edu.br. E a matrícula ocorre amanhã, das
19h30min às 21h30min. Disque-vestibular: 0800-6424000.

Páginas Abertas (Ed. Paulus) traz a reportagem especial “Sertão: terra de homem que luta – homenagem ao centenário de morte de Euclides da Cunha”. E, entre
outros informes, a revista trata do impacto
da crise econômica nas escolas e nas famílias. Detalhes: www.paulus.com.br.

A Secretaria Estadual da Fazenda informou o calendário de pagamento do funcionalismo público. Amanhã (29/7), recebem
Magistério, Quadro Geral, Servidores de Escola e inativos Ferroviários; dia 30, categorias de nível médio da Segurança e da Saúde; e sexta-feira, os demais servidores.
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Squeakfest defende mais
informática no Ensino
mpliar o uso da Internet, da informática e das novas tecnologias em sala de aula é um dos maiores
desafios da Educação no Estado. A avaliação foi
feita sábado último, na Ufrgs, no encerramento de um
dos mais importantes eventos internacionais sobre o tema, o Squeakfest 2009, que ocorreu pela primeira vez no
Brasil. Para a coordenadora do Laboratório de Estudos
Cognitivos do Instituto de Psicologia da Ufrgs, Léa Fagundes, apesar da resistência, a informática amplia o
aprendizado. “É necessário implementar as tecnologias
disponíveis no cotidiano da sala de aula”, destacou.

Entre as ações, Léa apontou como uma das iniciativas inovadoras o “Plano Ceibal”, em que cada aluno do
Ensino Fundamental do Uruguai ganha um notebook
para estudar. “O computador está causando uma revolução na Educação tradicional”, afirmou. Já Miriam
Gregori, da Rede de Apoio ao Plano Ceibal, explicou que
o envolvimento de comunidade, professores e alunos foi
fundamental para tornar realidade o projeto. “Será uma
nova geração, em que o estudo ocorre pelo computador
e com o aproveitamento das ferramentas multimídia.”
Na Capital, projeto similar é desenvolvido na Escola
CARLA RUAS
Estadual de Ensino Fundamental Luciana de Abreu. Para a diretora executiva da
Fundação Pensamento Digital, Marta
Voelcker, é essencial que o debate sobre
a utilização da informática ganhe espaço
entre os gestores da Educação. Ela citou
o software gratuito Squeak Estoys, que
utiliza ferramentas focando o aprendizado. Com o crescimento da divulgação do
Squeak Estoys, a necessidade é unir colaboradores e derrubar fronteiras, principalmente a do idioma. Segundo a diretora de Educação da Fundação Squeakland, Rita Freudenberg, da Alemanha, é
preciso contar com o apoio dos usuários
e colaboradores para que o material disponibilizado no site seja traduzido para
outros idiomas. O software está disponíEncontro internacional destacou a importância de implementar tecnologias em sala de aula vel no www.squeakland.org.
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As diversas perspectivas sobre
desenvolvimento rural são expostas
no 47O Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração
e Sociologia Rural (Sober). Marcando a comemoração de 50 anos da
entidade, o encontro ocorre no campus central da Ufrgs. Iniciado neste
domingo, o evento segue até amanhã, prevendo mil participantes.
O presidente da Sober, Joaquim
Ferreira Filho, destacou o caráter
plural e interdisciplinar da Sociedade. “É estritamente científica e congrega todas as áreas do conhecimento das ciências sociais rurais.
Os fenômenos são mais bem explicados por abordagem que inclui várias disciplinas.” O congresso tem
feira de produção rural e expositores

como os do Núcleo de Desenvolvimento Rural Sustentável da Mata
Atlântica, grupo multidisciplinar da
Ufrgs, que atua junto à Funai pela
demarcação de terras indígenas. No
local, aberto ao público, índios
mbyá-guaranis expõem sua cultura.
E segundo o cacique da aldeia guarani de Itapoã, Toríbio, “o índio é o
dono original das terras brasileiras”.
A abertura ocorreu com uma aula do professor José Graziano da Silva, economista e agrônomo ligado à
Unicamp e à Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), sob o tema “O marketing do conflito: agricultura familiar e agronegócio no Brasil”. Ele defendeu que não existe antagonismo
entre os dois tipos de produção.
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Projeto Arquitetônico: Arq. Gabriel Henrique Von Der Heyde - CREA 78.288 / Arq. Marco Antonio Martins - CREA 37121.

2 aptos por andar

2 DORMS

COM SUÍ TE, 2 VAGAS E
DEPÓSITO INDIVIDUAL

• SALÃO DE FESTAS COM
CHURRASQUEIRA E LAREIRA
• Espaço gourmet e terraço
• Piscina com deck na última laje
• Circuito de vigilância com câmeras
• Hall social com pé direito duplo

RUA PEDRO CHAVES
BARCELLOS, 606
NOS ALTOS DO BAIRRO MONT´SERRAT

R$

287mil

FINANCIAMENTO DIRETO COM
A CONSTRUTORA OU BANCÁRIO

3321-4025 / 9961-6266

CRECI 4234

(51)

Preço a partir de

Ref. apto 201 com 2 vagas

Incorp. Reg. sob nº714.619 da 1ª Zona de Registro de Imóveis de Porto Alegre.

A 9a Conferência Mundial de Computadores na Educação (WCCE 2009)
foi aberta ontem, em Bento Gonçalves, e segue até sexta-feira. Com o tema
“Tecnologia e Educação para um mundo melhor”, o evento é promovido pela
International Federation for Information Processing (IFIP), em cooperação com
a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), e é organizado pela Ufrgs e
UFSC. O destaque do primeiro dia foi o painel “Nasa em parceria com o Ministério da Educação”. É possível participar da Conferência em todo o mundo, através de teleconferências. Inscrições e dados: site www.wcce2009.org.

Desenvolvimento rural é valorizado
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Tecnologia e Educação em debate

Congresso na Ufrgs envolve debates até amanhã e conta com feira e exposição indígena

