Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm
CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS

CURSOS

EDUCAÇÃO PÚBLICA
INTERATIVOS PARA 2o GRAU

E GRADUANDOS

O desenvolvimento da Internet e de aplicativos cada vez mais amigáveis nos traz hoje, em
poucos cliques, montanhas de conhecimento, de reproduções de obras de arte em quadros,
arquivos de voz e sons, filmes, etc. que correspondem a uma extensão/ampliação de nossas
capacidades cognitivas e de transmissão e assimilação de conhecimentos.
Infelizmente, nem toda a recuperação via Dr Google é de confiança; enquanto não tivermos um
sistema (mundial?) de “selo de confiança” das informações, os usuários/internautas para não
serem enganados, deverão realizar suas próprias avaliações de fontes confiáveis.
(Ver extrato de e-mail a seguir sobre sistema CITOVEG de aprendizado interativo)
De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]
Enviada em: sábado, 9 de junho de 2018 19:39
Para: Mozart Lauxen
Assunto: C U R S O I N T E R A T I V O: CITOGENÉTICA PARA 2o GRAU E GRADUANDOS NA WEB

Prezados/as colegas, amigos e familiares e demais,
é com satisfação que informo a inclusão de mais um destaque (*) no site
http://mw.eco.br/zig/destaques.htm : trata-se de link para site criado pelo Professor Mozart Lauxen,
a partir de CD pedagógico distribuído, principalmente, a escolas de nível médio e a cursos de
graduação.
O CD (CITOVEG) é fruto de material didático (inclui GLOSSÁRIO) elaborado e organizado
por equipe de professores:
Helga Winge (coordenação),
Maria Helena Bodanese Zanettini,
Eliane Kaltchuk dos Santos,
Mozart da Silva Lauxen (programação/execução),
todos do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da UFRGS (ver detalhes na
capa e contracapa do disquete mini CD).
Além de ser uma oportuna obra referencial, certamente facilitará, sempre e muito, os estudos de
vestibulandos e interessados em genética, biologia em geral,..
FAVOR DIVULGAR PRINCIPALMENTE PARA ESCOLAS DE 2O GRAU, VESTIBULANDOS E
GRADUANDOS EM BIOCIÊNCIAS.
DESTAQUES
(http://mw.eco.br/zig/Destaques.pdf )
 CITOVEG - Citogenética Vegetal: Aulas interativas para Ensino Médio e Superior Depto de Genética- IB – UFRGS [Originalmente em CD Didático Pedagógico
distribuído para escolas de 2o Grau e Graduandos]
o Capa e contracapa do CD com informações de conteúdo, equipe de autores e ©
o Acessar Sistema Interativo em flash do CD desenvolvido e disponibilizado por
Mozart Lauxen no seu site http://www.lauxen.net/citoveg/ )
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Voltar para o SITE – Voltar para Ensino Público no Brasil
ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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