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Na manhã desta terça-feira (25), os profes-
sores das salas de recursos se reuniram com a 
equipe do Grupo de Apoio a Inclusão (GAI) para 
mais um encontro de HTPC, realizado na Secre-
taria de Educação e Cultura.

De acordo com o GAI, na reunião os educa-
dores tiveram a oportunidade de sugerir algu-
mas ações para serem desenvolvidas nos en-
contros, que acontecem a cada 15 dias. Dentre 
elas, os professores pediram para a equipe or-
ganizar oficinas, promovendo assim, momen-
tos de troca de experiências entre eles.

Neste sentido, eles definiram o tema da 
primeira oficina, a ser realizada no dia 11 de 
março que irá abordar Paralisia Cerebral. No 
encontro, os professores irão levar suas contri-
buições para serem discutidas junto a uma es-
pecialista do GAI, e ainda confeccionarão ma-
teriais adaptados de acordo com a necessidade 
de cada aluno. 

UAB seleciona tutores presenciais para 
os cursos de graduação a distância

A Universidade Aberta do Brasil (UAB), até o dia 05 de 
março estará com inscrições abertas para a seleção de bolsis-
tas interessados em atuar como tutores presenciais titulares 
e suplentes (cadastro reserva) nos cursos de Educação Mu-
sical, Pedagogia, Engenharia Ambiental, Sistemas de Infor-
mação e Tecnologia em Produção Sucroalcooleira, oferecidos 
pela UFSCar, na modalidade a distância.

O processo seletivo será composto por análise curricular, 
além de entrevistas, que serão realizadas entre os dias 24 e 
28 de março, via webconferência. O edital completo com os 
detalhes da seleção, o formulário de inscrição e os endere-
ços dos polos de apoio presencial estão disponíveis no link  
http://www.sead.ufscar.br/outros/editais. A contratação do 
tutor bolsista será pelo período de até 12 meses, podendo ser 
prorrogado por igual período.


