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Em fevereiro de 2020, apresentamos nosso planejamento:

UFPR Litoral



Março: Pandemia

• Trabalho remoto: estamos em restrição 
total de acesso

• O país registrou 1.582 mortes pela Covid-19 
nas últimas 24 horas

• Total de 251.661 pessoas que se foram  

desde o começo da pandemia. 

UFPR Litoral



UFPR Litoral

• Reuniões com todas as Câmaras e Unidades;

• Instituídas as Comissão de Vagas, Comissão de Organograma, 
Núcleo de Tecnologia Educacional;

• Acompanhamento e suporte às ações da COVID;

• Organização cotidiana do Setor;

• Contato e estreitamos relação com as Pró-Reitorias;

• Comunicação 
✓ 11 Lives Pra sair Dessa Maré
✓ Comemoração dos 15 anos do Setor Litoral (Revista e Live)



PLANO DE AÇÃO para 2021 (a partir da nova conjuntura e das reuniões com a comunidade acadêmica)
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UFPR Litoral

Proposta de temas, discussões e calendário de reuniões para o 
primeiro semestre de 2021:

• 03 de março de 2021 – Discussão das Alternativas Letivas, a partir do 
diagnóstico e possibilidades apresentados pela PROGRAD. 

• 09 de março: discussão da proposta do Seminário: 15 anos de Setor 
Litoral: desafios e possibilidades da educação emancipatória no litoral 
do Paraná.

✓ Calendário da Comissão de Organograma.
✓ Calendário das Reuniões Ordinárias de Coordenações.
✓ Calendário Conselho Setorial



PROPOSTA de Metodologia e Cronograma para o Seminário
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UFPR Litoral

PROPOSTA de Metodologia e Cronograma para o Seminário:

• 09 de março de 2021 – reunião extraordinária de coordenações para definição dos grupos 
temáticos e elaboração do roteiro de discussões e material de apoio que será encaminhado 
aos inscritos no Seminário - reunião aberta à participação da comunidade acadêmica;

• De 08 a 10 de março de 2021 – período de inscrições para o seminário;

• De 11 a 12 de março de 2021 – envio do roteiro e material de apoio aos inscritos;

• 17 de março de 2021 - início do Seminário com uma reunião geral de contextualização (1h) e, 
na sequência, divisão e início do trabalho dos grupos temáticos (2hs);

• 24 de março de 2021 – apresentação do relatório e propostas construídos nos grupos 
temáticos;

• 31 de março de 2021 – preparação coletiva do relatório final e propostas de ação a ser 
encaminhado via SEI ao Conselho Setorial – se necessário poderão ser agendados encontros 
adicionais para finalização deste documento.



dir.ufprlitoral@gmail.com

Email

http://www.litoral.ufpr.br/portal/ufpr-litoral/direcao-setorial/

Site

DIREÇÃO SETORIAL



O Caminho Se Faz Caminhando (2003)
Um diálogo entre Myles  Horton e Paulo Freire que 
mostram a importância de se colocar a pedagogia 
como prática e teoria (práxis) a serviço da justiça 
social.

Ninguém caminha sem aprender 
a caminhar, sem aprender a 
fazer o caminho caminhando, 
refazendo e retocando o sonho 
pelo qual se pôs a caminhar.


