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EXTRA CLASSE Dezembro/2013

EXTRAPAUTA

rogramado para os dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2014, na Ulbra, 
em Canoas, o Fórum Mundial de Educação Pedagogia, Região Me-
tropolitana e Periferias contrapõe ao modelo vigente de ensino as 
alternativas para formar cidadãos comprometidos com o desenvol-

vimento e bem-estar de suas comunidades. Inserido no processo do Fórum 
Social Mundial, o FME busca “o aprofundamento de reflexões e o inter-
câmbio livre de experiências, na construção de uma educação centrada no 
ser humano e pautada pela justiça social e ambiental”, define o coordena-
dor, Albert Sansano. A começar pelo educador português José Pacheco, da 
Universidade do Porto, convidado para o ato de pré-lançamento do FME 
no dia 18 de novembro, o evento contará com painéis de especialistas e 
educadores de diversos países. O Fórum de Educação é organizado pela 
prefeitura de Canoas. Confira a programação e formulário para inscrição 
em www.fmecanoas2014.com.br.

ENSINO

Fórum Mundial de Educação
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Conheça também as opções de cursos de pós-graduação a distância em: ead.senac.br/pos-graduacao

INSCRIÇÕES ABERTAS
POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DOS CURSOS

EM ATÉ 100%. INFORME-SE EM SENACRS.COM.BR/POS

Senac Caxias
• Gestão de Negócios
• Segurança da Informação

Senac Uruguaiana
• Computação nas Nuvens
• Gestão de Negócios

Senac Bagé, Senac Erechim,
Senac Rio Grande e
Senac Santa Maria
• Gestão de Negócios

Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas
• Gerenciamento de Projetos - 7ª edição
• Gestão de Negócios - 3ª edição
• Liderança, Coaching e Gestão de Pessoas

Faculdade Senac Porto Alegre
• Computação nas Nuvens
• Comunicação e Marketing Estratégico - 7ª edição
• Gestão de Moda - 8ª edição
• Gestão de Negócios
• Liderança, Coaching e Gestão de Pessoas - 2ª edição
• Segurança da Informação - 4ª edição

Você ainda pode contar com diversos descontos*
e parcerias. Confira em senacrs.com.br/parceriasedescontos

@senacrs/senacrsoficialBaixe um leitor 
QR Code em seu celular, 
utilize-o para escanear
o código e faça seu
CV infográfico.

CÂMERAS DE VIGILÂNCIA – Após denúncia protocolada pelo 
Sinpro/RS no Ministério Público do Trabalho em Novo Hamburgo, a 
direção do Colégio Adventista Canudos assinou, em outubro, um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC), comprometendo-se a abster-se de instalar 
câmeras de vídeo para controle, vigilância ou fiscalização dos professores 
e demais empregados. O TAC estabelece a obrigatoriedade da retirada 
dos equipamentos caso não sejam usados estritamente em locais de cir-
culação de pessoas, para finalidade específica de segurança.

COMUNITÁRIAS – A Lei 12.881/2013, sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff em novembro, prevê que as instituições comunitárias 
também poderão participar de editais para obtenção de recursos públicos 
em pesquisa e extensão, além de angariar fundos para manter hospitais 
e outras instalações administradas por elas. Em contrapartida, a nova lei 
estabelece que as verbas transferidas pelo poder público sejam aplicadas 
na prestação de serviços gratuitos à população, voltados à formação e ao 
desenvolvimento dos alunos e da sociedade.


