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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
 

Memorando nº 48/2020/UFPR/R/SL

À) Direção do Setor Litoral e Cipead

  

PLANO DE AÇÃO - NTE Litoral

O plano de ação abaixo traz as diretrizes construídas pelo NTE-Litoral, contemplando o planejamento estratégico e as ações que serão desenvolvidas ao
longo dos primeiros anos. Trata-se de um documento que objetiva mapear as fragilidades e potencialidades locais, criando estratégias de consolidação e
ampliação das ações em andamento bem como a consecução de novas proposições.

 

Objetivo Geral do NTE-Litoral:

Contribuir para a inclusão das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no Setor Litoral como ferramentas de apoio ao ensino presencial e
híbrido, à extensão e à pesquisa e para a inclusão da comunidade externa, a partir de ações estratégicas de acolhimento de docentes, técnicos e discentes
para o uso das tecnologias.

 

Objetivos Específicos do NTE-Litoral:

1 - Apoiar o ensino presencial e híbrido por meio do estímulo ao uso e desenvolvimento de tecnologias e metodologias digitais;

2 - Apoiar a extensão e a pesquisa com o estímulo ao uso das TDICs;

3 - Apoiar propostas que, por meio das TDICs, objetivem a inclusão da comunidade externa; 

4 - Fortalecer o uso das TDICs nos processos de gestão; 

5 - Planejar ações estratégicas para ampliar a estrutura física e humana  envolvendo o uso das TDICs.

 

Estrutura administrativa do NTE-Litoral: 

Em relação à composição do NTE-Litoral, ter-se-á:

1) Coordenador e vice-coordenador: escolhidos pelo colegiado gestor do NTE, com tempo de gestão previamente definido (02 anos) e referendados pelo
Conselho Setorial.

2) Grupos de trabalho: no processo de elaboração do Regimento Interno do NTE-Litoral serão definidos os grupos de trabalho que irão compor a
estrutura do Núcleo, tais como, por exemplo: Infraestrutura; Fomento (captação de recursos); Formação de professores; Produção de material didático.

3) Colegiado Gestor do NTE-Litoral: formado por um representante de cada grupo de trabalho do NTE.

IDENTIFICAÇÃO

Nome/Designação do NTE:

NTE-Litoral

Responsável

Coordenadora do NTE Litoral: Claudemira Vieira Gusmão Lopes

Contatos:

E-mail: ntelitoral@gmail.com

MAPEAMENTO

1. ESTRUTURA FÍSICA
E TECNOLÓGICA

Em levantamento feito junto às unidades administrativas do Setor Litoral, constatou-se que não há equipamentos adequados
disponíveis à estruturação do NTE-Litoral, havendo demanda por novos equipamentos.

O NTE-Litoral tem à sua disposição uma sala de aula (35A) e uma sala de reuniões (próxima do auditório).

2. ESTRUTURA
HUMANA

Docentes: (Conforme Portaria 1300/2020-SL)

- Claudemira Vieira Gusmão Lopes
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- Clóvis Wanzinack;

- Daniela Resende Archanjo;

- Silma Côrtes da Costa Battezzati Valverde;

- Viviane Camejo Pereira.

 

Servidor técnico-administrativo:

- nome a ser indicado pela Direção Setorial.

 

Bolsistas:

- 2 bolsistas Cipead serão selecionados.

3. PROGRAMAS,
PROJETOS E AÇÕES 

Cursos de Graduação do Setor Litoral com previsão de carga horária em EAD em seus currículos:

Agroecologia (10%)

Administração Pública (20%)

Gestão e Empreendedorismo (20%)

Saúde Coletiva (20%)

Cursos de Graduação do Setor Litoral que ofertaram módulos no Período Especial com base na Resolução 59/2020-
CEPE/UFPR:

Administração Pública

Agroecologia

Artes

Ciências

Educação Física

Gestão de Turismo

Gestão e Empreendedorismo

Gestão Imobiliária

Linguagem e Comunicação

Serviço Social

Cursos de Especialização com previsão de carga horária em EAD em seus projetos:

Curso de Especialização EJA Campo aprovado no Edital 05/2018-UAB (100%) – Coordenação: Professor Roberto
Gonçalves Barbosa. Início em outubro/2020.

Cursos de Extensão em EAD.

Curso Online Aberto e Massivo (MOOC).

Demandas dos cursos de pós-graduação stricto sensu (Programa de Pós Graduação em rede nacional para ensino das Ciências
Ambientais e Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável):

Bancas de defesa de mestrado

Reuniões

Eventos no formato de Webinar

Edição de livros e revistas

 

PLANO DE AÇÃO

PROPOSIÇÃO 1

Regimento interno do NTE Litoral

Elaboração do regimento interno do NTE Litoral

Previsão de prazo: Início - imediato  Término - Novembro/2020

PROPOSIÇÃO 2
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Capacitação básica dos membros do NTE Litoral

Capacitação técnica para uso dos equipamentos e formação pedagógica em TDICs  

Previsão de prazo: Início - imediato  Término - Dezembro/2020

PROPOSIÇÃO 3

Apoio ao curso de especialização

Apoio ao EJA Campo na fase de implementação (formação de tutores, formação de professores e outros), atuando junto ao Cipead

Previsão de prazo: Início - imediato  Término - Outubro/2021

PROPOSIÇÃO 4

I Webinar sobre tecnologias educacionais 

Previsão de data: Novembro/2020

PROPOSIÇÃO 5

Divulgação do NTE Litoral para a comunidade interna

Previsão de prazo: Início - imediato  Término - indeterminado

PROPOSIÇÃO 6

Mobilizar potenciais parcerias com unidades, projetos e comunidades vinculadas à UFPR

Previsão de prazo: Início - Março/2021 Término - indeterminado

PROPOSIÇÃO 7

Ofertar possibilidades de capacitação para o uso das TDICs pela comunidade setorial

Previsão de prazo: Início - Março/2021 Término - indeterminado
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDEMIRA VIEIRA GUSMAO LOPES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/08/2020, às
11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2890809 e o código CRC 9ABCC984.

Referência: Processo nº 23075.044721/2020-13 SEI nº 2890809
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