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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

Memorando nº 15/2021/UFPR/R/SL/CGA/SGPPI

 

  
EDITAL Nº 01/2021  

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DIGITAL PARA OS NÚCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL  
Processo nº 23075.024174/2021-22  

 

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NTE: Litoral 

Setor: SETOR Litoral 

Coordenadora: Silma Côrtes da Costa Battezzati Valverde

Vice Coordenadora: Karina Ferreira de Lima

Supervisor responsável:  Kelly Mesquita Ribas

E-mail: silma@ufpr.br

Telefone para contato:  47- 99911-8316/ 41-99661-4158

2. APRESENTAÇÃO 

mailto:silma@ufpr.br
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Na educação, historicamente o uso de muitas tecnologias sempre foi sistematicamente defendido por adeptos e criticados por antagonistas, mesmo sendo ambos
usuários contumazes de tecnologias. Porém, ao se reverberar que são axiomáticas as transformações que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
- TDICs provocam nas estruturas sociais e que condicionam cada vez mais sua adoção nos espaços acadêmicos nos parece estar superada sua rejeição e
pacificada sua presença nos ambientes escolares.  

Integrando o grupo das cinco primeiras universidades brasileiras a obter autorização do Ministério da Educação (MEC) para ofertar cursos na modalidade de
Educação a Distância – EaD e a partir de projetos e ações supervisionados pela Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação a Distância – CIPEAD,
vinculada à PROGRAD, são criados os Núcleos de Tecnologias Educacionais - NTEs em diversos setores e Campi avançados da UFPR.  

Em novembro de 2020, com apoio da Direção Setorial, a CIPEAD inaugurou o NTE Litoral que, a exemplo dos demais, se constitui como espaço destinado a
fomentar, apoiar e facilitar o uso das TDICs em diversas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Neste contexto, o NTE Litoral se constitui como um
local de apoio para oferta do ensino híbrido e realização de cursos de graduação, pós-graduação, oficinas etc na modalidade a distância e outras iniciativas
setoriais. 

3. JUSTIFICATIVA 

A relevância de oportunizar a participação de estudantes, na condição de bolsistas, nas atividades técnicas, didáticas e pedagógicas desenvolvidas pelo NTE
Litoral se justifica pela crescente integração das TDICs no ensino, pesquisa, extensão e para o desenvolvimento de novas competências intelectuais que
assegurem o uso criativo e responsável das novas tecnologias nas suas atividades sociais e profissionais de forma democrática, colaborativa e autônoma em
lugares e/ou tempos diversos. 

4. OBJETIVOS 

As atividades de mediação pedagógica digital no NTE Litoral têm por objetivos intensificar processo de formação complementar dos estudantes privilegiando a
aprendizagem colaborativa, cooperativa e autônoma a partir do desenvolvimento de atividades de apoio ao NTE Litoral para emprego correto e produtivo
das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC) nas ações de ensino, pesquisa e extensão.   

5. AÇÕES 

Todas as ações desse plano de trabalho estão relacionadas ao desenvolvimento de atividades de mediação pedagógica digital conforme determina o edital nº
01/2021 do Programa Emergencial de Mediação Pedagógica Digital para os Núcleos de Tecnologia Educacional considerando as atividades de: 

Elaboração, conferência de preenchimentos de formulários para registro e auxilio de agendamentos para uso do espaço e equipamentos tecnológicos
disponíveis no núcleo. 

Suporte técnico e pedagógico aos servidores e estudantes para uso e implementação dos recursos
disponíveis nas plataformas UFPR virtual, UFPR Aberta, UFPR Híbrida, Labcipead, Sistema UAB; Clibras e Labcipead durante o desenvolvimento
de atividades síncronas e assíncronas de ensino e aprendizagem, entre outras. 

Criação de canais de informação e comunicação em redes sociais e atualização periódica do site do NTE para divulgação das ações realizadas e
veiculação de informações atualizadas sobre o núcleo e a UFPR Litoral. 
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Auxilio no controle do recebimento e tempo de respostas às mensagens enviadas ao NTE por e-mail, whatsApp e outros canais de comunicação, a
exemplo das redes sociais 

Amparo na organização e divulgação de eventos, cursos, oficinas e afins no âmbito do NTE e UFPR Litoral. 

Apoio à produção de materiais didáticos digitais, audiovisuais e impressos em consonância com as orientações disponíveis no portal da CIPEAD. 

Auxilio à seleção de materiais didáticos já produzidos e disponíveis na rede para a realização de atividades formativas no NTE Litoral. 

Pesquisa para buscar soluções com vistas a resolução de problemas e dificuldades técnicas e pedagógicas de uso das TDICs pelos servidores e
discentes do setor Litoral 

Produção e entrega de relatórios parciais de todas as ações realizadas conforme modelo definido pela UFPR e para participação na semana integrada de
ensino, pesquisa e extensão (SIEPE). 

6. CRONOGRAMA DA TRABALHO 

 

Atividades 

 
Período de Execução  

 Junho/2021 Julho/2021 Agosto/2021 

Planejamento das Atividades 

 

 

X 
  

Elaboração, conferência de preenchimentos de formulários para registro e auxilio de agendamentos para uso do
espaço e equipamentos tecnológicos disponíveis no núcleo. 

 

 

X 

 

 

X 
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Suporte técnico e pedagógico aos servidores e estudantes para uso e implementação dos recursos disponíveis nas
plataformas UFPR virtual, UFPR Aberta, UFPR Híbrida, Labcipead, Sistema UAB; Clibras e Labcipead durante o
desenvolvimento de atividades síncronas e assíncronas de ensino e aprendizagem, entre outras. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Relatório Final 

 

  
 

X 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Desenvolver, entre os estudantes, novos conhecimentos que assegurem sua formação integral para o uso criativo e responsável das novas tecnologias em
atividades educacionais, sociais e profissionais. Habilidades e competências para executar as tarefas descritas nesse plano de trabalho afim de suprir
as demandas dos servidores e estudantes do Setor Litoral da UFPR e, também, consolidar a importância da colaboração, da autônoma e da qualidade das
atividades realizadas no Núcleo de Tecnologias Educacionais do Setor Litoral  

8. QUANTIDADE DE BOLSAS E BOLSISTAS  

   3 (três) Bolsistas de 3 (três) meses – Totalizando 9 (nove) bolsas. 

9. INDICAÇÃO DO PERFIL 

Estar regularmente matriculado em curso de educação profissional, graduação ou pós-graduação da UFPR; 

Ter disponibilidade de 20 horas semanais, podendo realizar as atividades de forma remota intercaladas com a presencial, possuir condições e ferramentas
para o desenvolvimento das atividades com acesso à internet e instrumentos necessários. 

Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação; 
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Documento assinado eletronicamente por SILMA CORTES DA COSTA BATTEZZATI VALVERDE, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 14/05/2021, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3520376 e o código CRC 12B876D3.

Referência: Processo nº 23075.025204/2021-18 SEI nº 3520376
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