
 

 

 

 

 

 
SEMANA DE PLANEJAMENTO 2016 

 

A Semana de Planejamento, prevista no calendário acadêmico (Resolução 44/15-CEPE), 

constitui período de imersão da comunidade da UFPR Litoral, com o caráter informativo, 

formativo e avaliativo, com vistas às definições prioritárias para o desenvolvimento do ano 

acadêmico de 2016. As atividades serão realizadas pela manhã (8h30 às 12h) e à tarde (14h às 

18h), no auditório do Setor. 
 

Programação 
 

Dia 22 – Segunda-feira 

 

Manhã 

- Boas-vindas e informes iniciais de 2016 

- Apresentação do processo de transição da Direção Setorial 

- Organização dos trabalhos da semana. 

- Apresentação de novos servidores. 

- Apresentação da proposta de atividades para a semana de integração dos calouros (comissão 

setorial). 

 

Tarde 

- Organização de proposta para o uso do transporte oficial da Central de Transportes (Centran), 

baseado no Oficio Circular 01/2016 às Câmaras Pedagógicas (aulas de campo), bem como 

demais necessidades de transporte pela comunidade acadêmica. 

- Sistematização dos principais eventos do Setor, baseado no Oficio Circular 01/2016 às 

Câmaras Pedagógicas, bem como definição dos demais eventos institucionais para o ano. 

 

Dia 23 - Terça-feira 

 

Manhã 

- Informes sobre o registro acadêmico (vestibular e SISU) e cadastro PROBEM.  

- Apresentação das atividades iniciais do Centro de Atenção à Saúde (CASA Litoral) e proposta 

de constituição no Núcleo de Sustentabilidade Sócio-Ambiental do Setor Litoral (NOSSA).  

- Informes das seções administrativas. 



 

  

 

 

 

 

Tarde 

- Roda de conversa com a professora Maria Rita de Assis Cesar (UFPR – Setor de Educação) 

sobre o tema das violências nas instituições públicas de ensino superior, com ênfase para as 

questões raciais e de gênero. 

 

 

Dia 24 - Quarta-feira 

 

Manhã e tarde 

– Apresentação das câmaras (20 minutos para cada Câmara) sobre a organização didático-

pedagógica (FTP, ICH e PA) para o semestre, necessidades dos cursos e principais temas para 

debate durante o ano. 

 

 

Dia 25 – Quinta-feira 

 

Manhã 

- Ações integradas de ensino, pesquisa e extensão: relatos, propostas de desenvolvimento e 

organização.  

 

Tarde 

- Questões sobre o cotidiano dos trabalhadores terceirizados no Setor.  

- Proposta para o desenvolvimento de espaços avaliativos e formativos no Setor. 

 

 

Dia 26 - Sexta-feira 

 

Manhã 

- Café e prosa (balanço sobre a Semana de Planejamento e demais perspectivas para o ano). 

 

 

 


