
 

  

 

NTE - PLANO DE AÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome/Designação do NTE Núcleo de Tecnologia Educacional Campus Pontal do Pa-

raná-CEM 

Responsável: Coordenador Profº Eduardo Kirinus e Vice-Coordenadora 

Silvana Borges 

Contatos: (41) 3511 - 8626/3511-2143 

MAPEAMENTO   

1. ESTRUTURA FÍSICA 1. Espaço de uso comum – anfiteatro do Campus; 

2. Laboratórios de Informática na Unidade I de Pontal do 

Sul e na Unidade Mirassol. 

2. ESTRUTURA HUMANA 

 

Profº Eduardo Kirinus 

Profº Alex Paulo Francisco 

 Profº Carlos Adalberto S. Batista 

Silvana Borges 

Alexandre Marson 

Sânia Barasuol 

3. PROGRAMAS, PROJETOS E 

AÇÕES EXISTENTES 

 

1. Curso de Especialização em Educação Ambiental 

Marinho-Costeira: 
- Caráter semipresencial, em modelo de Alternância e Itin-

erância - O Tempo Universidade são encontros presenciais 

entre cursistas e equipe da universidade. Será feito no 

modelo de itinerância, no qual os(as) docentes do curso irão 

até as escolas para atender os(as) cursistas em média uma 

vez por mês, assim como haverá ocasiões de encontros 

presenciais coletivos em um único local. Tempo Comuni-

dade se dá quando os cursistas aplicarão os conhecimentos 

da formação no cotidiano da escola/comunidade e 

produzirão sua pesquisa/material mediados pelos(as) 

professores(as). Será realizado à distância, e ocorrerá me-

diante a interação entre cursistas e professores através do 
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uso de um espaço colaborativo online (plataforma “Google 

Sala de Aula”) para cada Unidade Temática. 

2. Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros 

Oceânicos: 

- Defesas; 

- Palestras; 

- Disciplinas com participação de docentes externos 

(nacionais e internacionais) ao programa; 

- Disciplina de análise de dados e ecologia numérica e 

outras. 

3. Cursos de graduação: 

- Disciplinas que fazem uso de espaço colaborativo online 

como plataforma moodle e/ou “Google Sala de Aula”; 

- Disciplina de Libras e de Prática Pedagógica no Ensino 

em AVA no Curso de Ciências Exatas; 

- Defesas; 

- Palestras; 

- Disciplinas com participação de docentes externos 

(nacionais e internacionais); 

- Disciplina optativa de Tecnologia Educacional para todos 

os cursos; 

- Curso de Extensão Visita CEM; 

- Atividades de extensão. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

PROPOSIÇÃO 1  

Título Espaço Multiuso com Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação – TDICs. 

Responsável Profº Alex Paulo Francisco 

Equipe Profº Eduardo Kirinus, Profº Alex Paulo Francisco, Profº 

Carlos Adalberto S. Batista, Silvana Borges, Alexandre 

Marson  e Sânia Barasuol 

Descrição Viabilizar um espaço multiuso no qual as TDICs estejam à 

disposição do Campus para facilitar atividades acadêmicas 

e administrativas. 
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Objetivos - Facilitar a comunicação do Campus de Pontal do Paraná-

CEM com os demais Campi, Setores e Instituições de En-

sino Superior; 

-  Criar espaço para realização de reuniões periódicas do 

Campus; 

-  Viabilizar a troca de experiência entre as Instituições de 

Ensino Superior; 

- Promover a integração entre a comunidade acadêmica e 

não acadêmica, externa ao Campus. 

Cronograma de trabalho - Reunião para definição dos responsáveis pela organi-

zação dos espaços para o NTE (novembro/2019 a fe-

vereiro/2020); 

- Reunião para elaboração do planejamento estratégico 

(novembro/2019 a fevereiro/2020); 

- Reuniões da equipe do NTE (ação contínua a iniciar em 

novembro/2019); 

- Reuniões de apoio entre o NTE e o CIPEAD (novem-

bro/2019 a junho de 2020); 

- Reuniões do Conselho Diretor (ação contínua); 

- Reuniões com os Campi (ação contínua); 

- Qualificações e defesas do Programa de Pós-Graduação 

semestralmente (ação contínua); 

- Palestras (ação contínua a iniciar em março/2020). 

 

PROPOSIÇÃO 2  

Título Processos formativos para a comunidade acadêmica e co-

munidade externa 

Responsável Profº Carlos Adalberto S. Batista 

Equipe Profº Eduardo Kirinus, Profº Alex Paulo Francisco, Profº 

Carlos Adalberto S. Batista, Silvana Borges, Alexandre 

Marson e Sânia Barasuol 

Descrição Criar processos formativos para a comunidade acadêmica 

do Campus de Pontal do Paraná-CEM, bem como para a 

comunidade externa. 

Objetivos - Realizar a capacitação dos docentes e técnico administra-

tivos para que possam utilizar adequadamente os equi-

pamentos no desenvolvimento das atividades do NTE do 

Campus; 
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- Viabilizar o uso das plataformas virtuais na Educação 

Híbrida, promovendo oficinas formativas; 

- Oportunizar atividades de extensão. 

Cronograma de trabalho - Realização de treinamento aos docentes e técnicos-ad-

ministrativos para utilização de equipamentos das TDICs ( 

março a novembro/2020); 

- Realização oficina sobre moodle (março a novem-

bro/2020); 

- Realização oficina sobre Educação Hibrida (março a no-

vembro/2020); 

- Elaboração e execução do Curso de Extensão Visita 

CEM (ação contínua com início em abril/2020); 

- Atividades de extensão (ação contínua com início em 

março/2020). 

 


