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Apresentação 

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), da 

Coordenadoria de Desenvolvimento e Inovação Acadêmico (COIDEA), 

pertencente à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica 

(EIDEIA), apresenta o DOSSIÊ PAAP: TRÊS ANOS NO DESENVOLVIMENTO 

DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DA EXCELÊNCIA ACADÊMICA NA 

UFC (2020-2022).  

O PAAP, nestes três anos de gestão, contribuiu institucionalmente com o 

desenvolvimento dos processos acadêmicos, em especial, integrando ações 

com outros órgãos da UFC, nos Campi de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e 

Quixadá, ampliando suas ações, coletando dados sobre as demandas 

formativas em contato com as diretorias acadêmicas e as coordenações, visando 

a promoção de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com o foco na 

inovação do ensino, contemplando o tripé humano basilar da UFC: docente, 

técnico e aluno. 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) contou com subsídio 

incondicional do PAAP para a organização e a realização do Plano de ações do 

grupo de trabalho do Plano Emergencial e do acompanhamento das atividades 

acadêmicas, propondo estratégias para o uso de ferramentas tecnológicas 

educacionais nos processos de ensino e de aprendizagem no trabalho remoto 

durante o período contingencial da Covid-19. A parceria com a PROGRAD 

consolida-se com a realização de quatro edições das Semanas Pedagógicas da 

UFC-SEMPED,  com início em 2021. 

Junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), o PAAP 

desenvolveu várias atividades, destaca-se a parceria com a Divisão de 

Formação Profissional (DIFOP), por meio da formação de nossos servidores, por 

meio de cursos online oferecidos no AVA PAAP Formação (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) que, progressivamente, tem alcançado o interesse da 

comunidade acadêmica. Destaca-se, nesse cenário, a Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PRAE) que, em parceria com o Programa de Apoio à Vida 

(PRAVIDA), realizaram o curso de Prevenção ao Suicídio, o que, em particular, 



mostra o nosso empenho em atuar ancorando e integrando ações institucionais 

na UFC. 

Em 2021, em parceria com a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade 

(UFC Inclui), realizamos, por meio do AVA PAAP, formação continuada e cursos 

para a formação de servidores para atendimento aos nossos estudantes que 

necessitam de métodos inclusivos, assim, o Programa tem buscado a integração 

ao se aproximar de outros centros formativos dentro da UFC. 

A missão de acompanhamento e apoio pedagógico tem alcançado as 

unidades acadêmicas na organização de demandas específicas e a realização 

de cursos, elaborados de forma colaborativa  nos Centros de Humanidade e de 

Tecnologia da UFC para o uso de técnicas didáticas, contribuem com o 

rompimento do modelo tradicional de ensino e fundamentam-se em uma 

pedagogia problematizadora, na qual o aluno é estimulado a assumir uma 

postura ativa em seu processo de aprendizagem, aproximando docentes e 

discentes da responsabilidade de ensinar e de aprender.  

A proximidade por meio de reuniões com os diretores e os coordenadores 

pedagógicos dos campi do interior foi muito importante para construirmos de 

forma colaborativa ações formativas sobre as temáticas da avaliação 

institucional e do processo de aprendizagem que foram desenvolvidas nos campi 

de Sobral, para o Curso de Psicologia, e no de Quixadá para todos os docentes.  

Além de apoiarmos os processos formativos para docentes da UFC, no 

auge da pandemia, realizamos a discussão da problemática do uso do chip para 

os estudantes da UFC e, com base nos resultados, elaboramos informações 

técnicas e pedagógicas, a fim de auxiliar docentes e estudantes no planejamento 

de suas atividades remotas, considerando que a situação era, essencialmente, 

nova para a comunidade da UFC. Encontra-se também em nossos Plano 

formativo um conjunto de atividades desenvolvidas com o propósito de acolher 

os estudantes e orientá-los para o uso das plataformas, como SIGAA, 

CNPQ/LATTES, elaboração da escrita acadêmico-científica, dentre outras, 

auxiliando os recém-ingressos na adaptação aos processos demandados no 

ensino superior. 



Nosso itinerário de apoio e acompanhamento, iniciado na UFC em 2020, 

consta, até então, de onze planos formativos disponíveis no site do PAAP 

(https://paap.ufc.br/pt/), dois planos de apoio e acompanhamento das atividades 

de acolhimento ao recém-inaugurado campus Jardins de Anitta, em Itapajé/Ce, 

bem como e-books, vídeos, cursos e minicursos em formato MOOC (cursos 

livres). 

Apresentamos nossas realizações formativas organizadas e catalogadas 

neste portfólio, no qual se encontram os planos de formação e de orientações 

técnicas, além de documentos administrativos, tais como relatórios de gestão e 

normativos que nos orientam sobre a organização de ações de formação 

docente no interstício de 2020 a 2022. 
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PLANO DE FORMAÇÃO
PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO 
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS
EM TEMPOS DE PANDEMIA
DE COVID-19
2 – 15 JUN 2020

#UFCEVOCÊCONTRAOCORONAVIRUS
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PROPOSTA DE FORMAÇÃO

Caras(os) servidoras(es) e estudantes da Universidade Federal do Ceará

O momento solicita, de modo emergencial, a revisão das práticas pedagógicas. Isso sugere
o replanejamento das atividades de inovação acadêmica e o reinvestimento nessas 
atividades com ênfase no uso de tecnologias da informação e comunicação. Com efeito, 
compreende-se que é importante pensar um plano de ação pautado nos conhecimentos sobre 
letramento digital e tecnologias educacionais, visando à efetivação e ao aperfeiçoamento de 
conhecimentos e saberes na prática acadêmica.

Com essa proposta propõem-se weboficinas, webconferências, webinários e lives sobre as 
temáticas e os conhecimentos que envolvem letramento digital e tecnologias educacionais que 
atendam a professores, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Ceará.

Objetiva-se, de modo geral, auxiliar na formação tecnológica da comunidade acadêmica 
da UFC, especialmente dos docentes, para o desenvolvimento das atividades emergenciais 
remotas on-line, durante a pandemia de COVID-19.

No intuito de contribuir com a difusão dessas novas práticas para o uso dos recursos tecnológicos, 
a EIDEIA e a PROGRAD desenvolveram uma proposta de cronograma de atividades formativas 
que contemplam as áreas de letramento digital, metodologias, avaliação, planejamento e 
estratégias de uso das tecnologias digitais.

Acreditamos que a participação dos servidores e estudantes da UFC nas atividades sugeridas 
nesta jornada formativa será relevante para a superação dos desafios impostos pela atual crise 
sanitária. Entendemos também que os conteúdos oferecidos têm significativo valor para 
a promoção de melhorias nas práticas acadêmicas presentes e futuras.

PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 5



ORIENTAÇÕES

Com vistas ao sucesso e melhor aproveitamento 
das atividades, solicita-se aos professores que 
sigam as orientações da STI para criação da 
conta de e-mail ufc.

De acordo com o STI, servidores técnico-
administrativos e docentes podem solicitar 
criação de webmail institucional no sítio 
webmail.ufc.br. Basta clicar em Criar Conta 
da modalidade @ufc.br e preencher as 
informações solicitadas em formulário.
Assim, é só acessar o sítio webmail.ufc.br 
e seguir o passo a passo pelo Criar conta. 
É importante possuir uma conta @ufc.br para 
ter acesso ilimitado a todas as ferramentas
do G-Suíte.

Também é importante criar uma 
conta Microsoft Teams, para o melhor 
aproveitamento das weboficinas,
no site teams.microsoft.com. Em caso de 
dúvidas, acesse o canal PAAP no Youtube, 
Também estão disponíveis, na rede social, 
vídeos de todas as formações realizadas on-line.

Sugere-se para melhor acompanhamento
e “mão na massa” que durante as weboficinas 
esteja disponível para acesso um smartphone
e um notebook ou desktop.

FORMA DE INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas por meio de 
formulário on-line. No momento da inscrição,
os interessados poderão escolher entre uma 
ou mais atividades propostas no plano.

Destaca-se que, para melhor aproveitamento
e aprendizagem, para as futuras práticas,
todos optem por realizar o maior número
de atividades propostas no plano. 

O acesso ao link de inscrição será
importante para comprovação de frequência, 
dimensionamento das formações, 
conhecimento do perfil dos inscritos
e proposição de outras temáticas de interesse 
acadêmico da UFC.

Inscrições no link www.cutt.ly/cursospaap

APOIO PEDAGÓGICO

Oferece-se também apoio técnico 
pedagógico das 7h às 20h, via e-mail,
durante as ações formativas no mês de junho.
 

PARA SERVIDOES DOCENTES 

paappaap2020@gmail.com
PARA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

paappaap2020@gmail.com
PARA ESTUDANTES 
paappaapalu@gmail.com

Em caso de não ter acesso à formação de 
forma síncrona (webconferência, weboficina, 
webinário e live), o participante poderá 
acessar, de forma assíncrona (vídeos 
gravados), os conteúdos no canal do PAAP no 
Youtube.

MAIS INFORMAÇÕES

Conhecer as recomendações do Ministério 
da Educação é importante para compreender 
as bases legais das ações que envolvem 
as atividades remotas. Nesse sentido, indica-
se o contéudo sonoro disponível 
na plataforma Soundcloud.

PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
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DICAS PARA APROVEITAMENTO DAS AULAS REMOTAS
É importante compreender que as aulas remotas não precisam e não devem ter a mesma 
lógica (didático-temporal) das aulas presenciais.

PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

01
A atividade didática do professor
deve ter como foco principal
a aprendizagem dos alunos

02
Nas aulas on-line, o professor 
deve planejar um momento
de acolhida dos alunos

03
É importante haver um momento
de reflexão sobre o tema da aula
também entre os colegas de sala

04
O feedback das atividades e das avaliações para 
os alunos, é uma iniciativa importante que deve 
transversalizar todas as práticas remotas

05
Sugere-se que usem mais as atividades 
assíncronas, via SIGAA:  postar link
de videos do YouTube, videoaula, pesquisas
de documentos na web, produção de textos 
via Google Docs, além de material que os 
alunos tenham acesso a qualquer momento, 
mas com datas de entrega ao professor para 
avaliação, e data de devolutiva aos alunos

06
As atividades remotas assíncronas
podem minimizar os problemas de acesso, 
pois a Internet está sendo usada, ao mesmo 
tempo, em todo país, e em casa, as pessoas 
estão usando vários aparelhos ao mesmo 
tempo, e isso divide a Internet, assim, 
as atividades assíncronas conseguem 
atingir mais pessoas, justamente por ficar 
disponível por um intervalo maior de tempo

07
Nas atividades síncronas, combine
com sua turma, o melhor horário,
que nem sempre será o da sua aula 
presencial, mas o horário adequado para 
eles em casa, o combinado não sai caro

08
Mantenha uma rotina de comunicação com 
os alunos. Invista no simples que funciona
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WEBINÁRIOS 
PARA ESTUDANTES

No intuito de colaborar com a formação 
do aluno, apresenta-se um conjunto de ações. 
Para melhor aproveitamento das atividades, 
solicita-se aos professores que divulguem 
entre seus alunos as opções a seguir. 

Para atingir maior número de alunos, 
opta-se por webinários. Eles têm como objetivo 
apoiar os discentes da UFC nas atividades 
emergenciais remotas on-line durante a 
pandemia de covid-19. O acesso aos vídeos dos 
webinários também ficará disponível no canal 
do PAAP no Youtube.

Para o sucesso das ações, devem ser seguidas 
as orientações da STI para criação da conta
de e-mail ufc. 

De acordo com a STI, alunos podem solicitar 
criação de webmail institucional no sítio 
webmail.ufc.br. Basta clicar em Criar conta 
da modalidade @alu.ufc.br e preencher as 
informações solicitadas em formulário. 

Assim, é necessário acessar o sítio webmail.
ufc.br e seguir o passo a passo pelo Criar 
Conta. É importante essa conta @alu.ufc.br 
para o acesso ilimitado às ferramentas
da plataforma G-Suíte. 

✦ WEBINÁRIO ESTUDANTIL 1

A UFC E O APOIO AO DISCENTE
PARA AS ATIVIDADES REMOTAS:
DÚVIDAS E DIÁLOGOS
5 JUN 17H

MINISTRANTE: PROFA. ANA PAULA MEDEIROS RIBEIRO (PROGRAD)
E PROFA. GEOVANA MARIA CARTAXO DE ARRUDA FREIRE (PRAE)
MEDIADORA: DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: Calendário acadêmico e FAQ - manual de 
orientações

✦ WEBINÁRIO ESTUDANTIL 2

SIGAA PARA ESTUDANTE DA UFC
11 JUN 10H

MINISTRANTE: WENDEL MELO ANDRADE
MEDIADOR: GILBERTO SANTOS CERQUEIRA
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: Rever as orientações nas oficinas
postadas no canal PAAP

✦ WEBINÁRIO ESTUDANTIL 3

POSTURA DISCENTE NO CONTEXTO 
DAS ATIVIDADES REMOTAS 
17 JUN 15H

MINISTRANTE: PROFA. DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
MEDIADORA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA 
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: Rever as orientações nas oficinas
postadas no canal PAAP

PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 8
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CURSOS PARA 
SERVIDORES DOCENTES E 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
◌ WEBOFICINA 1

METODOLOGIAS DE ENSINO: 
O USO DO MICROSOFT 365 
2 JUN 10H

OBJETIVO: Conhecer as plataformas digitais de educação 
que possibilitam potencial de qualidade para o melhor 
desempenho e aperfeiçoamento das aulas remotas. 

MINISTRANTE: PROF. EMMANUEL PRATA DE SOUZA
MEDIADOR(A): DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. 
Currículo e narrativas digitais em tempos de ubiquidade: 
criação e integração entre contextos de aprendizagem,
2016,  Revista de Educação Pública, v. 25, n. 59/2. 

É  importante criar sua conta no MS Teams. Veja o tutorial 
criado pelo PAAP.

◌ WEBOFICINA 2

O GOOGLE DOCS COMO FERRAMENTA 
DE PRODUÇÃO INTELECTUAL
2 JUN 15H

OBJETIVO: Utilizar o Google Docs como ferramenta de 
interação e intercâmbio de ideias, possibilitando a produção 
textual. 

MINISTRANTE: PROF. ALBANO OLIVEIRA NUNES
MEDIADOR(A): DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: MACHADO, Claudia. A ferramenta Google 
Docs: construção do conhecimento através da interação e 
colaboração, 2009. Revista Paidei@, v. 2, n. 1. 

◌ WEBOFICINA 3 

GOOGLE FORMS COMO FERRAMENTA 
DE AVALIAÇÃO ON-LINE
3 JUN 10H

OBJETIVO: Refletir sobre o uso do Google Forms em
sala de aula para a utilização dessa ferramenta no ensino. 

MINISTRANTE: PROFA. FRANCISCA APARECIDA PRADO PINTO
MEDIADOR(A): GILBERTO SANTOS CERQUEIRA
FREQUÊNCIA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA

DICA DE LEITURA: SILVA, Mariana Elvira Saraiva [et. al.].
Uma reflexão sobre o uso do Google Forms na educação. 
n: Anais do VII Seminário de Iniciação Científica do IFNMG. 
Anais... Araçuaí (MG) IFNMG -Campus Araçuaí, 2019.
 

◌ WEBOFICINA 4

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO 
DE VIDEOAULA
3 JUN 15H

OBJETIVO:  Proporcionar a exploração e criação
de videoaula como ferramenta de ensino remoto. 

MINISTRANTE: PROF. EMMANUEL PRATA DE SOUZA 
MEDIADOR(A): ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA:
BENETTI,  Lilian Cervo, CARVALHO, Lóren Kellen Jorge, MALLMANN,  
Elena Maria. Potencial pedagógico da videoaula no ensino 
superior, 2017. Revista Tecnologias na Educação -Ano 
9-Número/Vol.19- Julho 2017- tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 
tecedu.pro.br.

◌ WEBOFICINA 5

SIGAA: PLATAFORMA 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
4 JUN 10H

OBJETIVO: Apresentar o SIGAA, suas potencialidades e sua 
eficácia do ponto de vista da utilização para a comunicação 
e o apoio pedagógico durante os processos de ensino e 
aprendizagem ao longo da formação acadêmica. 

MINISTRANTE: PROF. GILBERTO SANTOS CERQUEIRA
MEDIADOR(A): DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: LOPES, Nathana Maria Carvalho [et. al. ].  
Avaliação da eficácia e utilização do SIGAA na formação 
discente: estudo de caso nos cursos de licenciatura da UFPI, 
Campus de Parnaíba. In.: Anais do Congresso Internacional
de Educação e Tecnologias, 2018. 

✸ WEBCONFERÊNCIA 1

METODOLOGIAS DE ENSINO 
A DISTÂNCIA
4 JUN 15H

OBJETIVO: Conhecer as metodologias de ensino a distancia
no ensino superior e as possibilidades pedagógicas. 

MINISTRANTE: PROF. HENRIQUE PEREIRA BARROS
MEDIADOR(A): ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Sala de 
aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem.
Rio de Janeiro: LTC, 2016.
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◌ WEBOFICINA 6

O USO DO SOCRATIVE COMO 
FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO
5 JUN 10H

OBJETIVO:  Apresentar o aplicativo Socrative
como possibilidade de ferramenta de avaliação
da aprendizagem nas atividades remotas. 

MINISTRANTE: PROF. GILBERTO SANTOS CERQUEIRA
MEDIADOR(A): DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
FREQUÊNCIA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA

DICA DE LEITURA: FERREIRA, Eliane Duarte; MOREIRA, Fernanda 
Kempner. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM: RELATOS 
DE EXPERIÊNCIAS NO USO DO PEER INSTRUCTION. In.: XVII Colóquio 
Internacional de Gestão Universitária, Mar Del Plata, Argentina, 2017.

● LIVE 1

LETRAMENTO DIGITAL
E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
5 JUN 14H  - Horário atualizado!

OBJETIVO: Apresentar as tecnologias da informação
e comunicação como possibilidades de ensino,
mediadas pelo professor.

MINISTRANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL E UFC
REPRESENTAÇÃO DO PAAP: EMMANUEL PRATA DE SOUZA 

DICA DE LEITURA: VALENTE, José Armando. O computador na 
sociedade do conhecimento.

◌ WEBOFICINA 07

SOLAR NAS ATIVIDADES 
REMOTAS ON-LINE
8 JUN 15H

OBJETIVO: Favorecer a sensação de pertencimento
ao grupo, promovendo o engajamento do aluno
a partir da presença síncrona de professores e alunos
numa plataforma virtual interativa. 

MINISTRANTE: PROF. EMMANUEL PRATA DE SOUZA
MEDIADOR(A): DIJANE MARIA ROCHA VICTOR 
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: PACC – Programa Anual de Capacitação 
Continuada Curso: Uso da webconferência em EaD, de DOTTA, 
S (Coord.), AGUIAR, P.; Areias, C. Carteano, R. Fitaroni, L; Jorge, É. 
Oliveira, C.A.; Tedesco, R.

◌ WEBOFICINA 8

O USO DO KAHOOT COMO 
FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO ON-LINE 
9 JUN 10H

OBJETIVO: Apresentar o Kahoot como ferramenta de avaliação 
que auxilia o trabalho do professor para a aprendizagem do aluno. 

MINISTRANTE: PROF. CARLOS ALVES DE ALMEIDA NETO
MEDIADOR(A): GILBERTO SANTOS CERQUEIRA
FREQUÊNCIA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA

DICA DE LEITURA:  SANDE & SANDE. Uso do Kahoot como 
ferramenta de avaliação e ensino-aprendizagem no ensino de 
microbiologia industrial. 

◌ WEBOFICINA 9

SIGAA: PLATAFORMA 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
9 JUN 15H

OBJETIVO: Analisar o SIGAA como recurso para novos
cenários de educação/formação nos processos de 
construção do conhecimento em contexto virtual. 

MINISTRANTE: PROF. GILBERTO SANTOS CERQUEIRA
MEDIADOR(A): ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: COUTINHO, C. P. Análise de conteúdo
da comunicação assíncrona: considerações metodológicas
e recomendações práticas. Educação, Formação & 
Tecnologias, 6 (1), 21-34, 2013. 

◌ WEBOFICINA 10

PLANO DE ENSINO ON-LINE 
PARA AULA REMOTA
10 JUN  10H

OBJETIVO:  Apresentar práticas que explorem o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), 
para o desenvolvimento do currículo e a aprendizagem 
baseada nas metodologias ativas. 

MINISTRANTE: PROFA. ANDRÉA SOARES ROCHA DA SILVA
MEDIADOR(A):  DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
FREQUÊNCIA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA

DICA DE LEITURA: VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças 
no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. 
Educar em Revista, Curitiba, n. 4, p. 79-97, 2014.
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✸ WEBCONFERÊNCIA 2

GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
EM TEMPOS DE PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS: EAD EM CURSOS
DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS
À LUZ DO MARCO NORMATIVO-LEGAL
10 JUN  15H

OBJETIVO: Conhecer os aspectos do marco normativo-legal 
vigente para possível adequação dos processos de ensino 
e aprendizagem/avaliação do aprendizado em cursos de 
graduação presenciais em tempos de pandemia. 

MINISTRANTE:  PROF. ALBERTO FARIAS FILHO
MEDIADOR(A):  DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: BRASIL. Portaria MEC 2117/2019; Portaria MEC 
343/2020; Portaria MEC 345/2020; Portaria MEC 473/2020.

✸ WEBCONFERÊNCIA 3

USO PEDAGÓGICO DA VIDEOAULA
NAS ATIVIDADES REMOTAS
12 JUN 10H

OBJETIVO: Apresentar o processo de criação de uma videoaula, 
refletindo sobre as possibilidades de uso nas aulas remotas. 

MINISTRANTE:  PROF. JOSÉ ROGÉRIO SANTANA
MEDIADOR(A):  DIJANE MARIA ROCHA VICTOR
FREQUÊNCIA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA

DICA DE LEITURA: SANTANA, José Rogério. Metodologias 
de ensino e de produção de material didático. Curso 01: 
Videoaulas. Sessão: Aula 04. Assunto: Metodologias de EPMD. 
Equipe: LABPAM Videoaulas.

● LIVE 2

CURSO LETRAMENTO DIGITAL
E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
12 JUN 14H  - Horário atualizado!

OBJETIVO: Apresentar as tecnologias da informação
e comunicação como possibilidades de ensino, mediadas
pelo professor. 

MINISTRANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL E UFC
REPRESENTAÇÃO DO PAAP: PROF. EMMANUEL PRATA DE SOUZA

DICA DE LEITURA: MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; 
BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. Campinas: Papirus, 2000. 

◌ WEBOFICINA 11

ANIMAÇÕES PARA AULA
EM AMBIENTE VIRTUAL:
SUPORTE PARA O ENSINO REMOTO
15 JUN  15H

OBJETIVO: Conhecer as experiências relacionadas à 
inserção das tecnologias da informação e da comunicação 
(TIC) no contexto educacional, a partir da interação entre 
professor e aluno, aluno e professor e aluno e aluno, 
proporcionada pelas tecnologias presentes nas atividades 
remotas on-line. 

MINISTRANTE: PROF. EMMANUEL PRATA DE SOUZA
MEDIADOR(A): ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA
FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

DICA DE LEITURA: RADAELLI, Mara Regina Rosa; FRUER, Fabiane 
Sarmento Oliveira. Processo ensino-aprendizagem e interação 
entre alunos e professores potencializados pelas tecnologias da 
informação e da comunicação. RENOTE , v. 1, n. 1. 2011.
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DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

APRESENTAÇÃO

 Vive-se no atual cenário uma pandemia e, nesse cenário pandêmico, todos são inex-
perientes. Portanto, é aceitável que se esteja perdido, desorientado, assustado e inseguro, 
pois é da natureza humana ter controle de suas ações, decisões, buscando sempre sua 
zona de conforto. Nota-se que a instabilidade atual é fator preocupante, especialmente 
porque exige uma tomada de decisão, uma quebra de paradigma. Romper paradigmas 
é algo que assusta, pois significa encontrar o novo, o desconhecido. Para professores e 
alunos, neste momento, o desconhecido é o ensino remoto.

 É importante dizer que o ensino remoto não é educação a distância; o que se está 
praticando é um ensino remoto emergencial, que pressupõe uma situação nova em que 
professores e estudantes devem adaptar a sua rotina em casa aos horários das aulas re-
motas, sejam síncronas ou assíncronas, por meio de ferramentas educacionais digitais.

 É preciso encarar o desafio do ensino remoto emergencial como a oportunidade de 
descobrir, inovar, criar, experimentar, reinventar-se, e, nesse sentido, o Programa de Apoio 
e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvi-
mento Acadêmico (COIDEA) da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadê-
mica (EIDEIA) em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) apresentam um conjunto de ações formativas, a fim de apoiar 
todos(as) os(as) discentes no retorno às aulas por meio remoto, legitimado pela Portaria 
nº 544, de 16 de junho de 2020.

 Objetiva-se com as ações formativas auxiliar os(as) discentes da Universidade Fede-
ral do Ceará nas atividades emergenciais remotas on-line durante a pandemia da co-
vid-19. Desse modo, solicita-se que, para melhor aproveitamento e sucesso dessas ações, 
os(as) discentes sigam as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) 
para criação da conta de e-mail no sítio https://webmail.ufc.br/. Devem clicar em Criar 
Conta da modalidade @alu.ufc.br e preencher as informações solicitadas em formulário. 
É muito importante criar a conta @alu.ufc.br para ter acesso às ferramentas do G-Suíte, 
dentre elas, Google Drive, Google Docs, Google Agenda.

 Informa-se que o acesso às ações será via canal PAAP no YouTube e que as inscrições 
serão realizadas por meio do Google Forms postado durante o chat ao vivo. Oferece-se 
também um canal de apoio técnico-pedagógico, via e-mail: paappaapalu@gmail.com.
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PLANO EMERGENCIAL DISCENTE

 Este conjunto de ações é composto por uma webconferência, dois webinários e uma 
weboficina. As temáticas foram pensadas com intuito de atender à demanda atual e às 
necessidades discentes para acompanhar melhor as aulas remotas, auxiliar o(a) discen-
te nessa nova tarefa e obter excelência no desempenho acadêmico.

WEBCONFERÊNCIA 1
30 JUN — 15H

BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DA COVID-19 NO CONTEXTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ: DIALOGANDO COM ESTUDANTES

MINISTRANTE: PROF. JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA

MEDIADOR: PROF. GILBERTO SANTOS CERQUEIRA

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

OBJETIVO: Dialogar sobre ações de prevenção e promoção à saúde no contexto da pandemia 
da covid-19 com discentes da UFC, na retomada das atividades.

DICAS DE LEITURA:

Organização Mundial da Saúde (OMS). Covid-19. Disponível em: https://sbpt.org.br/portal/
covid-19-oms/. Acesso em: 18 de junho de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo do coronavírus. Disponível em: https://
www.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf. 
Acesso em 18 de junho de 2020.

SCIELO. Emergência do novo coronavírus (sars-cov-2) e o papel de uma vigilância na-
cional em saúde oportuna e efetiva. Disponível em: https://scielosp.org/article/csp/2020.
v36n3/e00019620/.

WEBINÁRIO 1
1 JUL — 15H

O GOOGLE DOCS E O GOOGLE FORMS COMO FERRAMENTAS NA
PESQUISA ACADÊMICA PARA DISCENTES

MINISTRANTES: PROFA. FRANCISCA APARECIDA PRADO PINTO E PROF. ALBANO OLIVEIRA NUNES

MEDIADORA: PROFA. MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

OBJETIVO: Utilizar o Google Docs como ferramenta na produção textual e o Google Forms 
como ferramenta na pesquisa acadêmica.

DICAS DE LEITURA

MACHADO, Claudia. A ferramenta Google Docs: construção do conhecimento através da inte-
ração e colaboração. Revista Paidéi@, v. 2, n. 1, 2009 Disponível em: https://www.researchgate.
net/publication/309284468_A_ferramenta_Google_Docs_construcao_do_conhecimen-
to_atraves_da_interacao_e_colaboracao.

SILVA, Mariana Elvira Saraiva (et al.). Uma reflexão sobre o uso do Google Forms na educa-
ção. In: Anais do VII Seminário de Iniciação Científica do IFNMG. Araçuaí (MG) IFNMG – Cam-
pus Araçuaí, 2019. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/sicaracuai/81597-u-
ma-reflexao-sobre-o-uso-do-google-forms-na-educacao.
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WEBINÁRIO 2
2 JUL — 15H

SIGAA E WEBCONFERÊNCIA DO SOLAR NAS ATIVIDADES
REMOTAS ON-LINE PARA OS DISCENTES

MINISTRANTES: PROF. GILBERTO SANTOS CERQUEIRA E PROF. EMMANUEL PRATA DE SOUZA

MEDIADORA: PROFA. DIJANE MARIA ROCHA VICTOR

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO

OBJETIVO: Conhecer as potencialidades do SIGAA e do SOLAR visando à otimização da 
aprendizagem discente, promovendo seu engajamento, a partir da presença síncrona e 
assíncrona de professores(as) e alunos(as) nas ferramentas educacionais digitais da UFC 
durante as atividades remotas.

DICAS DE LEITURA

LOPES, Nathana Maria Carvalho (et al.). Avaliação da eficácia e utilização do SIGAA na forma-
ção discente: estudo de caso nos cursos de licenciatura da UFPI, Campus de Parnaíba. In.: Anais 
do Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, 2018. Disponível em: http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:jiD8DAnjw3cJ:cietenped.ufscar.br/submissao/
index.php/2018/article/download/801/584/+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br.

BENETTI,  Lilian Cervo; CARVALHO, Lóren Kellen Jorge; MALLMANN,  Elena Maria. Potencial pedagó-
gico da videoaula no ensino superior, Revista Tecnologias na Educação, ano 9, v. 19, n. 19, julho 
2017- tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br. Link de acesso: http://tecedu.pro.br/wp-
-content/uploads/2017/07/Art22-vol19-julho2017.pdf.

PACC – Programa Anual de Capacitação Continuada Curso: uso da webconferência em EaD. 
De Dotta, S (Coord.), Aguiar, P.; Areias, C. Carteano, R. Fitaroni, L.; Jorge, É. Oliveira, C. A.; Tedesco, 
R. Disponível em: http://proec.ufabc.edu.br/uab/webconf2/unidade2_texto.pdf.

WEBOFICINA 1
3 JUL — 15H

GOOGLE CLASS ROOM PARA DISCENTES

WEBCONFERENCISTA: PROF. FELIPE MAGALHÃES

MEDIADOR: GILBERTO SANTOS CERQUEIRA

FREQUÊNCIA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA

OBJETIVO: Conhecer mais uma plataforma de aprendizagem a ser explorada com 
autonomia para otimização dos estudos nas atividades remotas.

DICAS DE LEITURA:

VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de 
aula invertida. Educar em Revista, Curitiba, n. 4, p. 79-97, 2014. Disponível em: https://www.
researchgate.net/publication/317916085_Metodologias_ativas_das_concepcoes_as_
praticas_em_distintos_niveis_de_ensino.

UNIFAJ: MANUAL GOOGLE CLASSROOM. Disponível em: https://unifaj.faj.br/hubfs/Ma-
nuais%20Presencial%20EAD%202020/Manual%20do%20Docente/CLASSROOM_manual_
do_docente_UNIFAJ.pdf.  Acesso em: 19 de junho de 2020.

FERREIRA, Eliane Duarte; MOREIRA, Fernanda Kempner. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZA-
GEM: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NO USO DO PEER INSTRUCTION. In.: XVII Colóquio Internacional 
de Gestão Universitária, Mar del Plata, Argentina, 2017. Disponível em: https://repositorio.
ufsc.br/xmlui/handle/123456789/181135. Para acesso ao Socrative, clique no link  http://
www.socrative.com.

VALENTE, José Armando. O computador na sociedade do conhecimento. Disponível em: 
http://usuarios.upf.br/~teixeira/livros/computador-sociedade-conhecimento.pdf.
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ORIENTAÇÕES PARA DISCENTES NAS AULAS REMOTAS

 Com as aulas presenciais suspensas em todo o País como medida de combate ao 
avanço da covid-19, o desafio dos(as) professores(as) é manter estudantes engajados 
nos estudos por meio de aulas remotas, em casa.

 Embora o ensino a distância tenha expandido, professores(as) e alunos(as) não 
estavam preparados para essa realidade. Portanto, é muito importante que os(as) discentes 
possam colaborar com o(a) professor(a) e, nesse sentido, faz-se necessário:

1) acompanhar as informações passadas pelo(a) professor(a) via ambiente virtual – SIGAA 
(PAAP indica o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=M65t2lctaLQ&t=165s);

2) preparar-se com antecedência para a aula remota, ao vivo, comportando-se de forma 
respeitosa, como se estivesse em sala de aula presencial;

3) procurar realizar os estudos sugeridos pelo(a) professor(a) para melhor participar nas 
aulas remotas ao vivo;

4) comunicar ao(à) professor(a) se tiver algum problema de acesso às atividades remotas, 
seja de forma síncrona ou assíncrona;

5) não criticar o(a) professor(a) se algo inesperado ocorrer nas aulas ao vivo (microfone 
falhar, congelamento de imagem, internet instável...), todos estão se esforçando ao máximo 
para tudo dar certo;

6) criar uma rotina de estudos e planejar seus horários de realização das atividades;

7) aproveitar o momento para desenvolver as habilidades de autonomia, disciplina e 
protagonismo;

8) procurar manter concentração durante as aulas e, nesse sentido, tomar nota das 
informações, manter-se participativo para dialogar com o tema da aula, apoiando o(a) 
professor(a) e seus(suas) colegas de turma;

9) não compartilhar o link de aula gravada, imagem ou videoaula sem autorização do(a) 
professor(a), podendo inferir em crime de  direitos autorais e de imagem (Direito de imagem 
e suas limitações: https://por-leitores.jusbrasil.com.br/noticias/2995368/o-direito-de-
imagem-e-suas-limitacoes e Direitos autorais: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/
legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98), e por fim;

10) conversar para contar com a parceria de toda a família, a fim de providenciar um 
ambiente silencioso para assistir às aulas remotas ao vivo e realizar as atividades 
assíncronas, em horários planejados com todos de casa. (PAAP indica o vídeo Postura 
discente nas aulas remotas: https://www.youtube.com/watch?v=u02UhJRXjgY&t=4s).

Pratique a empatia com seus(suas) professores(as) e seus(suas) colegas. Lembre-se 
de que todos estão passando juntos por uma pandemia.
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Contamos com o seu comprometimento para vencermos mais esse desafio unidos!

SUGESTÕES DE PLANEJAMENTO DISCENTE
PARA AS AULAS REMOTAS
 

 Caro(a) discente, neste momento de pandemia e de aulas remotas, é importante que 
você veja essa situação como oportuna para desenvolver autonomia e protagonismo, criando 
uma rotina que compreenda planejamento de horários de estudos síncronos e assíncronos.

 Ao planejar os horários das aulas com os(as) professores(as), é importante que o dis-
cente elabore um plano, que pode ser no Google Agenda. O Google Agenda é um serviço de 
agenda e calendário on-line oferecido gratuitamente pela empresa Google, disponível de 
forma ilimitada pelo G-Suíte com a conta @alu.ufc.br.

 O serviço está disponível em sua conta @alu.ufc.br para que você possa adicionar seus 
horários de aulas e datas de entrega de trabalhos, receber o link das aulas remotas on-line, 
marcar horários de estudos para avaliações, programar reuniões com colegas das discipli-
nas, compartilhar seus horários com colegas de turma e muitas outras possibilidades.

 Use o app oficial Google Agenda no seu smartphone ou tablet para ganhar tempo e apro-
veitar mais o dia. Esse app é de fácil manuseio e você pode receber notificações, usar on-line 
e ainda integrar as atividades de sua turma à sua agenda. Para melhor compreensão dessa 
ferramenta, acesse o link https://www.google.com/intl/pt-BR/calendar/about/.

 Espera-se que essas dicas colaborem com seu planejamento para otimizar sua partici-
pação nas aulas remotas e desenvolver com maior excelência suas atividades acadêmicas.

 Esta pode não ser a opção ideal, mas é a possível. Se ficarmos juntos, teremos a oportu-
nidade de fazer algo novo.

 Desejam-se bons estudos. Juntos somos mais!
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CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE
FORMAÇÃO EMERGENCIAL

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da 
Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA) da 
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), 
em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), apresenta algumas ações com o propó-
sito de ampliação e consolidação das atividades realizadas no Plano de 
Formação Emergencial no contexto da pandemia de covid-19. 

A programação referente ao mês de julho visa aperfeiçoar, com-
plementar e aprofundar os conhecimentos e as práticas decorrentes 
dos processos formativos em que técnicos, professores e estudantes, 
considerados a tríade que dá sustentabilidade à Universidade, terão a 
oportunidade de participar, colaborar e apresentar já alguns frutos do 
trabalho realizado no mês de junho. 

Destaca-se que o Programa de Formação para a Docência no Ensino 
Superior tem objetivos que norteiam o planejamento e as ações em prol 
de seu objetivo geral, que é promover formação continuada para todos 
os professores da UFC, sejam eles ingressantes (em estágio probatório) 
ou efetivos (veteranos) na Instituição, com foco no desenvolvimento e 
aprimoramento pedagógico para melhoria do desempenho profissional 
na docência do ensino superior. Dentre os objetivos principais, desta-
cam-se o apoio à elaboração de material didático para aulas na mo-
dalidade remota, na perspectiva da oferta dos cursos nas modalidades 
híbridas de ensino, utilizando metodologias virtual (on-line) e presen-
cial, e o acompanhamento das ações formativas em faculdades, cen-
tros, institutos e órgãos suplementares da UFC que visem à inovação no 
ensino, pesquisa, extensão e gestão, com o propósito de propor espaços 
de discussão, reflexão para avanços da docência, em atendimento aos 
objetivos estratégicos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal (PDI), no eixo Ensino da UFC, no que compete à EIDEIA.

Informa-se que o acesso a todas as ações será via canal do PAAP 
no YouTube, e as inscrições serão realizadas sempre por meio do Google 
Forms postado durante o chat ao vivo. Reforça-se também o endereço 
do canal de apoio técnico-pedagógico: (a) aluno: paappaapalu@gmail.
com; (b) professor e técnico: paappaap2020@gmail.com.

O Programa de Formação para a Docência do Ensino Superior, do 
Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), ressalta e 
justifica que a promoção da formação discente se dá pela parceria com 
a PROGRAD, e o apoio ao técnico se dá pela parceria com a Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas (PROGEP), parcerias importantes que estão pre-
vistas também no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
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PLANO DE FORMAÇÃO EMERGENCIAL
FASE DE CONSOLIDAÇÃO

SEMANA – 6 A 10 JUL 2020

WEBINÁRIO
7 JUL — 15H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

DIREITOS AUTORAIS: TEORIA E PRÁTICA

MINISTRANTES: ELISIANNE CAMPOS (UFRN), JOSÉ ROGÉRIO SANTANA (UFC) E 
LUCIANO JOSÉ DE ARAÚJO (UFC)

MEDIADORA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA (UFC)

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO (UFC)

RECOMENDAMOS O VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=_-uIvRgh8eg&t=4183s

WEBINÁRIO
9 JUL — 15H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

DIREITOS DE IMAGEM: TEORIA E PRÁTICA

MINISTRANTES: ELISIANNE CAMPOS (UFRN), JOSÉ ROGÉRIO SANTANA (UFC) E 
LUCIANO JOSÉ DE ARAÚJO (UFC)

MEDIADORA: DIJANE MARIA ROCHA VICTOR (UFC)

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO (UFC)

RECOMENDAMOS O VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=_v8lflWaIxU&t=6036s

LIVE FAQ
10 JUL — 14H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

MARATONA GOOGLE CLASSROOM

CONVIDADO: FELIPE RODRIGUES MAGALHÃES DE AGUIAR (FAMETRO)

MEDIADORES: GILBERTO  SANTOS CERQUEIRA (UFC), HAIANI LARISSA DE SOUZA 
MENDES (IFCE)

PRÉ-REQUISITO:
1) ASSISTIR AOS VÍDEOS SOBRE GOOGLE CLASSROOM PARA PROFESSOR E ALUNO

LINK 1: https://www.youtube.com/watch?v=Aa5YeLtMvYo&t=12s
LINK 2: https://youtu.be/bKDpzxSeeBc

ENVIE SUA DÚVIDA VIA GOOGLE FORMS ATÉ 8 DE JULHO:
https://forms.gle/pBGTbbZBC4Kjgssr7
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SEMANA – 13 A 17 JUL 2020

WEBCONFERÊNCIA
14 JUL — 15H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

METODOLOGIAS ATIVAS: PRINCÍPIOS, FUNDAMENTOS E EXPERIÊNCIAS

WEBCONFERENCISTA: JOÃO BATISTA BOTTENTUIT JUNIOR

MEDIADOR: GILBERTO SANTOS CERQUEIRA (UFC)

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO (UFC)

RECOMENDAMOS O VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=PorwgcKoduE

WEBSESSÃO
16 JUL — 15H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

APRESENTAÇÃO DE PLANOS DE ENSINO PARA ATIVIDADE REMOTA

CONVIDADOS: CAROLINA MORAIS RIBEIRO DA SILVA (UFC), MARIANA LIMA 
VALE (UFC), MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS (UFC), DIJANE MARIA ROCHA 
VICTOR (UFC), FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA (UFC)

MODERADOR: CLEIDIVAN ALVES DOS SANTOS

MEDIADORA: MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS (UFC)

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO (UFC)

RECOMENDAMOS O VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=dfzfDc6LDGo

SEMANA – 20 A 24 JUL 2020

WEBSESSÃO
21 JUL — 15H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

APRESENTAÇÃO DE TÉCNICA E/OU INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
UTILIZADOS NO PLANO DE AULA  REMOTA

CONVIDADOS: GILBERTO SANTOS CERQUEIRA (UFC), MARIA JOSÉ COSTA DOS 
SANTOS (UFC)

MEDIADOR: CLEIDIVAN ALVES DOS SANTOS

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO (UFC)

RECOMENDAMOS O VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=lglITeqXkpk&t=1312s
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WEBCONFERÊNCIA
23 JUL — 15H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NO CONTEXTO DAS
ATIVIDADES REMOTAS DA PANDEMIA

WEBCONFERENCISTA: LINDEMBERG ANDRÉ SALDANHA DE SOUSA (UFC) 

MEDIADORA: ADRIANA MADJA DOS SANTOS FEITOSA (UFC)

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO (UFC)

RECOMENDAMOS O VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=u02UhJRXjgY&t=126s

SEMANA – 27 A 31 JUL 2020

WEBCONFERÊNCIA
28 JUL — 15H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

ROBÓTICA EDUCACIONAL NO ENSINO SUPERIOR 

WEBCONFERENCISTA: JOSÉ ROGÉRIO SANTANA (UFC) 

MEDIADOR: EMMANUEL PRATA DE SOUZA (UFC)

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO (UFC)

RECOMENDAMOS O VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=vcComqz6bgQ

WEBCONFERÊNCIA
30 JUL — 15H – GOOGLE MEET E TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE

DESAFIOS DO ENSINAR E DO APRENDER NO ENSINO SUPERIOR NO
CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

WEBCONFERENCISTA: CLEIDIVAN ALVES DOS SANTOS (UFPI)

MEDIADORA: MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS (UFC)

FREQUÊNCIA: SÉRGIO RICARDO BRAGA MOURA FILHO (UFC)

RECOMENDAMOS O VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=P8yup666CVc&t=1s
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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 
E PEDAGÓGICAS SOBRE 
A RELAÇÃO DE USO E A 
CAPACIDADE DE DADOS 
DE CHIPS DE 20 GB
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APRESENTAÇÃO

Prezados docentes e discentes, informamos a todos que 

a UFC elaborou um plano de apoio para auxiliar os discen-

tes na realização de atividades remotas durante o enfrenta-

mento da pandemia de covid-19 (clique aqui). E que, den-

tre as ações desse plano, uma refere-se especificamente ao 

apoio tecnológico para os discentes que no momento estão 

em condições de vulnerabilidade e precisam continuar suas 

atividades acadêmicas.

Para tanto, receberão um chip com quantidade de 20 GB de 

dados, que será renovada mensalmente. No entanto, é impor-

tante alertar os docentes, colegas de trabalho, quanto a essa 

capacidade e à forma como os dados serão disponibilizados 

no chip no momento das atividades síncronas e assíncronas 

que serão desenvolvidas nas plataformas digitais. E advertir 

os alunos que o chip deve ser usado exclusivamente para ati-

vidades acadêmicas remotas, planejadas por seus professo-

res, pois, se fizerem uso inadequado do chip com atividades 

alheias aos interesses das disciplinas, certamente ficarão de-

sassistidos antes do período de recarga, que ocorrerá no fim 

de um ciclo de 30 dias.

Nesse sentido, a equipe do PAAP se preocupou, estudou e 

analisou tecnicamente a problemática e, com base nos resul-

tados, apresenta agora informações técnicas, e também peda-

gógicas, para auxiliá-los no planejamento de suas atividades 

remotas, considerando que a situação é essencialmente nova 

tanto para docentes como para discentes.

Esclarecemos que tais recomendações técnicas são per-

tinentes somente ao chip de 20 GB que a UFC irá disponibilizar 

para os discentes nesse período da pandemia de covid-19 e 

que a preocupação se deu devido à quantidade de disciplinas 

que serão ministradas de modo remoto.
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1. ESCLARECIMENTOS SOBRE A 
CAPACIDADE E O USO DE DADOS

É fato que existem rumores quanto à capacidade de dados 

dos chips de 20 GB que a UFC irá disponibilizar para os discentes, 

julgando insuficientes para atender às necessidades do semestre. 

No entanto, se nos ativermos a planejar as atividades remotas 

munidos de algumas informações técnicas, aparentemente 

simples, mas relevantes, certamente aproveitaremos mais e 

melhor essa capacidade e conseguiremos bons resultados. 

Para tanto, disponibilizamos uma tabela com informações 

técnicas sobre a ocupação de dados durante a realização de 

uma atividade remota.

Atividade/uso Dados/hora Dados/mês (até 8h/dia)

Google Meet com câmeras e 
microfones ligados

720 MB 126 GB

Google Meet com câmeras 
e microfones desligados 
(incluindo a câmera do 
professor)

87 MB 15,3 GB

YouTube paisagem e
música a 720 p

428 MB 75,3 GB

YouTube videoaulas a 720 p 240 MB 42,2 GB

YouTube videoaulas a 480 p 131 MB 23 GB

Para compreender melhor, esclarecemos que o uso 

inadequado ou indiscriminado de dados do pacote de 

Internet com procedimentos aparentemente inocentes, mas 

devastadores (como o uso do Google Meet quando o professor 

liga todas as câmeras), pode comprometer o acesso às suas 

aulas síncronas, limitando seu acesso até o final do mês.

A fim de que seus dados móveis não sejam consumidos de 

forma indesejável, apresentamos aqui algumas recomendações 

que consideramos importantes.
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2. RECOMENDAÇÕES AOS DOCENTES 
E COORDENADORES DE DISCIPLINAS

– Ao iniciar uma atividade síncrona, desligar todas as câme-

ras e microfones dos alunos, inclusive a câmera do professor (a 

comunicação pode se dar por meio de chat, mediada por tuto-

res ou monitores). Caso o professor precise fazer uma demons-

tração gestual, deverá ligar a câmera e em seguida desligá-la.

– Se for utilizar videoaula, que esta seja produzida com letras 

bem visíveis e com auxílio de slides limpos, pois permitirá ao 

aluno diminuir a resolução de sua tela de YouTube para 480 p 

ou 360 p.

– Desenvolver, de preferência, atividades assíncronas (pas-

sar textos, capítulos de livros etc.), pois, além de permitir aos 

alunos que exercitem ou leiam, esse tipo de atividade também 

reduz significativamente o consumo  de dados móveis.

– Utilizar, por exemplo, podcasts ou áudios gravados porque 

também reduzem o tráfego de dados.

– Sempre fazer o call to action para incentivar a continuida-

de dos alunos em suas aulas. Call to action (ou chamada para 

ação, em português) é um termo usado na linguagem ciberné-

tica para chamar o usuário a realizar uma ação. Por exemplo, 

em uma aula no Google Classroom, convidar e orientar os alu-

nos a realizarem determinada tarefa, fazer um tour pelo am-

biente etc.

– Gravar videoaula e disponibilizar o link no SIGAA para os alu-

nos assistirem.

– Marcar o momento do encontro (atividade síncrona) para es-

clarecimento das dúvidas.
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3. RECOMENDAÇÕES AOS DISCENTES 
PORTADORES DOS CHIPS 20 GB

É muito importante que os discentes possam colaborar com 

os professores adotando ações como as enumeradas a seguir.

– Não ligar a câmera ou microfone no momento síncrono. Se o 

fizer, que seja de modo controlado para evitar o uso inadequado 

dos dados, correndo o risco de ficar sem acesso às aulas 

síncronas.

– Lembrar que os chips não apresentam promoções como 

WhatsApp e YouTube ilimitado, pois sua capacidade de dados 

é de 20 GB.

– Acompanhar as informações passadas pelo professor via 

ambiente virtual – SIGAA (o PAAP indica o vídeo https://www.

youtube.com/watch?v=M65t2lctaLQ&t=165s).

– Preparar-se com antecedência para a aula remota ao vivo, 

comportando-se de forma respeitosa, como se estivesse em 

sala de aula presencial.

– Procurar realizar os estudos sugeridos pelo professor para 

melhor participar das aulas remotas ao vivo.

– Comunicar ao professor se tiver algum problema de acesso 

às atividades remotas síncronas ou assíncronas.

– Evitar críticas ao professor se algo inesperado ocorrer nas 

aulas ao vivo (microfone falhar, congelamento de imagem, 

internet instável...). Todos estão se esforçando ao máximo para 

tudo dar certo.

– Criar uma rotina de estudos e planejar os horários de 

realização das atividades.
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– Aproveitar o momento para desenvolver as habilidades de 

autonomia, disciplina e protagonismo.

– Procurar manter concentração durante as aulas. Nesse 

sentido, tomar nota das informações, manter-se participativo 

para dialogar com o tema da aula, apoiando o professor e os 

colegas de turma.

– Não compartilhar o link de aula gravada, imagem ou videoaula 

sem autorização do professor. Isso pode ser classificado como 

crime de direitos autorais e de imagem (Direito de imagem 

e suas limitações: https://por-leitores.jusbrasil.com.br/

noticias/2995368/o-direito-de-imagem-e-suas-limitacoes 

e Direitos autorais: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/

legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98).

– Conversar e contar com a parceria de toda família, a fim de 

obter um ambiente silencioso para assistir às aulas remotas 

ao vivo e realizar as atividades assíncronas, em horários 

planejados com todos de casa (o PAAP indica o vídeo Postura 

discente nas aulas remotas: https://www.youtube.com/

watch?v=u02UhJRXjgY&t=4s).
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Pratique a empatia pelos 
professores e colegas. 
Lembre-se, todos estão 
passando juntos por 
uma pandemia.

Contamos com seu 
comprometimento para 
vencer, unidos, mais 
esse desafio.
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PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico 
(PAAP) da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Aca-
dêmico (COIDEA), vinculada à Escola Integrada de Desenvolvi-
mento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), em parceria com a Pró-
-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas (PROGEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
apresenta o Plano de Formação Continuada para docentes, que 
será realizado nos meses de setembro e outubro de 2020. O pro-
jeto tem o objetivo de aperfeiçoar e ampliar os conhecimentos 
técnicos e pedagógicos alinhados aos processos formativos no 
âmbito do Plano de Formação Emergencial, ocorridos nos me-
ses de junho e julho e, complementarmente, no mês de agosto. 

Muitos foram os recursos tecnológicos apresentados aos 
docentes para utilização nas aulas remotas nesses três meses 
de atividades formativas: de softwares com propósitos espe-
cíficos até ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Consi-
derou-se, também, explorar os mais diversos aplicativos, para 
que professores, técnicos e estudantes pudessem dialogar e 
compartilhar conhecimentos, superando as restrições impos-
tas pela pandemia em prol do estar junto virtual de Valente 
(2003). O propósito dessas práticas formativas não se ocupa, 
de forma alguma, em substituir ou minimizar a importância da 
presencialidade para o desenvolvimento efetivo dos processos 
de ensino e de aprendizagem. Trata-se, todavia, de subsídio e 
apoio  à comunidade acadêmica, neste momento emergencial, 
fomentando competências e promovendo o acesso e uso de 
tecnologias relevantes e adequadas às práticas que a profis-
sionalização exige. 

Assim, no âmbito da formação continuada e em conformida-
de com o processo de inovação acadêmica, propõe-se, para os 
meses de setembro e outubro, uma programação diversificada.

Na programação do mês de setembro do PAAP, o destaque 
é para o Curso de Design Instrucional, enquanto no mês de ou-
tubro destacam-se as comemorações do Dia do Professor e do 
Dia do Servidor Público. 
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Sobre o Curso de Design Instrucional 

Objetiva-se com esse curso promover melhores práticas 
profissionais de uso do Sistema Integrado de Gestão de Ativida-
des Acadêmicas (SIGAA), para tornar os conteúdos mais atraen-
tes, por meio de roteiros e storyboards; design da informação; 
atividades de interação e gamificação, deixando a plataforma 
e as informações veiculadas mais harmoniosas, a partir da po-
tencialização das possibilidades de produção e publicação de 
dados na plataforma. O curso destina-se a todos os docentes 
da UFC que pretendem se envolver com a tecnologia na educa-
ção, sendo indispensável para todos aqueles que buscam opor-
tunidades de ampliação das experiências com as tecnologias  
orientadas ao ensino superior.

Nesta primeira edição do Curso de Design Instrucional, de-
finiu-se como  premissa o uso criativo do SIGAA. Vale dizer que 
o design instrucional é um dos recursos tecnológicos educa-
cionais que mais contribuem para uma aprendizagem ativa e 
interativa, colaborando efetivamente com o processo de envol-
vimento dos alunos. Pertinente a isso, refletimos à luz de Dewey, 
quando aponta a necessidade de desenvolver o perfil de um 
aluno ativo e participativo, sobre a concepção do “aprender fa-
zendo”, da “mão na massa”.

Pretende-se, com esse curso, que o professor desenvolva 
autonomia e criatividade, a partir das reflexões contextualiza-
das baseadas nas tecnologias digitais de informação e comuni-
cação (TDIC), visando à compreensão dos fundamentos e prin-
cípios do design instrucional no contexto do ambiente SIGAA.  
Discutiremos, também, nesse curso, as temáticas que envolvem 
educação mediada por tecnologias, competências, modelos, 
planejamento, estratégias e roteirização de recursos educacio-
nais do design instrucional.

O Curso de Design Instrucional tem estrutura apresentada 
no quadro a seguir:
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Módulo 1
(teórico e 
prático)

Masterclass Design da informação: SIGAA

Encontro síncrono: dia 16 de setembro, das 16h às 18h

Módulo  2
(teórico e 
prático)

Design universal para aprendizagem: experiências 
inclusivas para o SIGAA

Encontro síncrono: dia 23 de setembro, das 16h às 18h

Módulo 3
(teórico e 
prático)

O design instrucional aplicado ao SIGAA: explorando 
os recursos

Encontro síncrono: dia 30 de setembro, das 16h às 18h

Módulo 4
(teórico e 
prático)

Desenho da disciplina no SIGAA

Encontro síncrono: dia 7 de outubro, das 16h às 18h

Para se inscrever no curso, observe as informações no cro-
nograma apresentado no quadro adiante.

Curso de Design Instrucional: personalização do seu SIGAA (20 h-a)

Período
do curso

Inscrições
Condições 
para inscrição

Exigência de
disponibilidade

Responsável

De 16 de
setembro a 
7 de outubro 
de 2020

De 3 a 9 de 
setembro 
de 2020 

Ser docente da UFC 
e ter assistido a, 
pelo menos, uma 
formação sobre o 
SIGAA (disponível 
no link: https://
www.youtube.com/
watch?v=vYkRnR-
nhyY)

Participar 
de quatro 
atividades 
síncronas e 
realizar quatro  
atividades 
assíncronas

Equipe do 
PAAP

Mais informações serão disponibilizadas nos canais digi-
tais de comunicação do PAAP: YouTube, Instagram, Facebook, 
e-mails e website. O formulário de inscrições está disponível no 
link https://forms.gle/qKzEqe6YgWQGrCED8. Reforça-se, tam-
bém, o endereço de e-mail para apoio técnico-pedagógico: 
paappaap2020@gmail.com.
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Pretende-se também disponibilizar para acesso dos docentes:

• diferentes formas de apresentação do material didático e 
níveis de aprofundamento, permitindo que mais professores 
acessem o material;

• catálogo que mostra aos docentes como aproveitar melhor 
os mecanismos de mediação tecnológica em suas aulas;

• indicação de quais instrumentos são mais adequados para 
a avaliação;

• sugestão de estratégias que visem ao maior envolvimento 
e à participação ativa do estudante.

Almeja-se apresentar um material que contemple desde 
os passos preliminares até os mais avançados, como forma de 
atender e incluir  todos que têm dúvidas e aqueles que já es-
tão em um nível de conhecimento tecnológico mais avançado. 
O catálogo de vídeos orienta os docentes a conhecer melhor o 
material já elaborado, como também os auxilia a avançar no 
aprendizado das ferramentas tecnológicas.

Programação completa de atividades em 
setembro e outubro

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico 
(PAAP/COIDEA/EIDEIA), em parceria com a PROGRAD e PROGEP, 
apresenta detalhadamente a programação do curso e das ati-
vidades para os meses de setembro e outubro. 

Programação: setembro e outubro de 2020

Setembro

Data Horário Atividade Convidado Acesso

3/9 16h
Webconferência
Ensino remoto e
educação a distância

Prof. João Batista 
Bottentuit Junior 
(UFMA)

Canal PAAP

4/9 16h PAAP-ARTES Prof. Leonardo 
Feichas (UFAC) Canal PAAP

9/9 16h
Webconferência
A influência das emoções 
nas relações interpessoais

Psicóloga
Andrise Freire Canal PAAP
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11/9 18h PAAP-ARTES Profª Marília 
Santos Canal PAAP

16/9 16h
Masterclass Design da 
informação: SIGAA
Módulo 1 (5 h-a)

Equipe do PAAP
Prof. Joaquim 
Francisco Cordeiro 
Neto  – Chico Neto
(UFC)

Canal PAAP 

18/9 18h PAAP-ARTES Profª Simone 
Sousa (UFC) Canal PAAP

23/9 16h

Design universal 
para aprendizagem: 
experiências inclusivas 
para o SIGAA
Módulo 2  (5 h-a)

Prof. Danilo Lemos 
Batista 
(IFS)

Canal PAAP 

25/9 18h PAAP-ARTES Profª Lílian Pereira 
(UFAL) Canal PAAP

30/9 16h

O design instrucional 
aplicado ao SIGAA: 
explorando os recursos 
Módulo 3 (5 h-a)

Prof. 
Murilo Rezende
(UNICEUB)

Canal PAAP

OUTUBRO

2/10 18h Minicurso Cordel
PAAP-ARTES

Prof. Francisco 
Paiva das Neves 
(SME)

Canal PAAP 

7/10 16h

Desenho da
disciplina no SIGAA
Módulo 4 (5 h-a)

Prof. 
Murilo Rezende
(UNICEUB)

Canal PAAP 

9/10 18h

PAAP-ARTES
Ensino e performance de 
música renascentista no 
Brasil

 Alexandre Ribeiro  Canal PAAP 

14/10 16h

Webconferência 
Felicidade

Abertura das homenagens 
ao Dia do Professor

Prof. Wander 
Pereira da Silva 
(UnB)

Canal PAAP 

15/10 10h ProfInsp Homenagem
ao Dia do Professor

Inscrições via Google 
Forms
Link: https://
forms.gle/
QgN7hWixki1NdFFW8 

Canal PAAP
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16/10 18h PAAP-ARTES
Live com 
professores do 
ICA/UFC

Canal PAAP

21/10 16h
PAAP-IC
Ciência.BR

Prof. Antonio  
Gomes de Souza 
Filho (UFC) Canal PAAP

23/10 18h

PAAP-ARTES
 A performance de 
dança em experimentos 
contemporâneos de rua

Joyce Barbosa
Canal  PAAP
    

28/10 16h

Webconferência 
Distúrbios do sono

(PAAP/PROGEP)

Prof. Pedro Bruin Canal PAAP

30/10 18h 

PAAP-ARTES
Danças circulares, 
música e teatro: estudos 
multidisciplinares sobre 
este exercício ancestral

 Eleonora 
Montenegro Canal PAAP

A coordenação do PAAP entende que o cenário demanda a 
implementação de práticas inovadoras na academia que visem 
a melhorias e avanços nos processos formativos. Nesse sentido, 
é relevante promover a inserção de tecnologias digitais na for-
mação profissional de professoras e professores, bem como de 
estudantes e técnicos, enfim, de todos que, apesar do intenso 
desafio que enfrentam, compreendem a importância do uso de 
recursos computacionais associados aos propósitos técnicos 
e pedagógicos de forma crítica, reflexiva e criativa. Portanto, é 
mister que a promoção de situações formativas vise ao acrés-
cimo de saberes práticos efetivos para o desenvolvimento de 
competências sociocognitivas e socioemocionais, as quais de-
vem permear os quatro pilares da educação na contempora-
neidade: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser.
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Sobre o Projeto Professores
Inspiradores (PROFINSP)

        Durante o mês de outubro, o PAAP promoverá home-
nagens a professores por meio de ações do Projeto Professores 
Inspiradores (PROFINSP). O projeto proporciona a docentes e téc-
nicos da UFC a oportunidade de homenagear seu professor ins-
pirador, que pode ser da rede pública ou privada e de qualquer 
período da vida estudantil. Portanto, se você teve ou tem em sua 
vida de estudante um professor que no exercício da docência 
o inspirou ou continua a inspirá-lo a estudar, a aprender, a se 
desafiar até conseguir e a querer crescer como pessoa e como 
profissional, você poderá fazer a sua homenagem. Para tanto, 
responda ao formulário    (https://forms.gle/QgN7hWixki1N-
dFFW8 ) no período de 3 a 20 de setembro de 2020 e aguarde 
nossa comunicação informando se você foi selecionado.

Sobre o Projeto Coral PAAP
         O PAAP, com o propósito de renovar e incrementar 

as atividades culturais, apresenta à comunidade acadêmica o 
projeto de criação do Coral do PAAP, objetivando a promoção 
da integração entre professores, técnicos e estudantes, incen-
tivando-os a desenvolver a socialização, a desinibição, o domí-
nio próprio e o senso de responsabilidade individual e de grupo.  
A professora Ana Cléria Rocha, regente, instrumentista (sa-
xofone e flauta), cantora e arte-educadora (colaboradora do 
PAAP), estará  à frente dessa ação, definindo o repertório, mas 
também aceitando sugestões dos coralistas e da coordena-
ção. O repertório constará principalmente de peças populares 
brasileiras, com enfoque em temas diversificados e de interesse 
do público do PAAP. Ainda podem ser incluídos hinos, peças 
eruditas nacionais e internacionais. Os ensaios e aulas serão 
realizados via Google Meet, como também no Canal PAAP do 
YouTube. Nossa proposta inicial é que o ensaio ocorra uma vez 
por semana. As inscrições para seleção serão no período de 3 a 
14 de setembro de 2020.

Para saber mais, inscreva-se pelo link: https://forms.gle/
hHKAE7c7djBmt5oHA.
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Sobre o processo de formação continuada
e a importância da avaliação

As ações formativas devem se basear na descoberta, na 
criatividade do fazer profissional e devem proporcionar o desen-
volvimento, a ampliação e o aprofundamento de concepções, 
conhecimentos e saberes ao longo da carreira profissional. Não 
importa com que qualidade os programas de formação sejam 
desenvolvidos, o importante é que o profissional esteja sempre 
buscando mais aprendizados. A formação profissional passa 
por diversos desafios e, cada vez mais, é preciso fortalecer as  
propostas formativas com políticas públicas que visem à aqui-
sição de conhecimentos sobre letramento digital e tecnologias 
educacionais. 

Para atender melhor às demandas da comunidade acadê-
mica, a equipe do PAAP solicita sua avaliação e sugestões para 
as próximas ações. Para colaborar, clique aqui: https://forms.
gle/Pt9URycxcMRAtoG49. 

Links importantes

Avaliação: https://forms.gle/Pt9URycxcMRAtoG49 

Coral PAAP: https://forms.gle/hHKAE7c7djBmt5oHA 

Professor Inspirador: https://forms.gle/QgN7hWixki1NdFFW8 

Inscrição no curso de Design Instrucional: https://forms.gle/qKzEqe6YgWQGrCED8
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PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) 

da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico 
(COIDEA), vinculada à Escola Integrada de Desenvolvimento e 
Inovação Acadêmica (EIDEIA), em parceria com a Pró-Reitoria 
de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), dá sequência à programação referente à formação 
continuada de professores, a ser desenvolvida nos meses 
de novembro e dezembro de 2020.  Este plano de formação 
continuada apresenta atividades formativas no âmbito das 
ações do Plano Pedagógico de Emergência (PPE) para o ensino 
remoto e intenciona aprofundar e auxiliar os conhecimentos 
técnico-didáticos em harmonização com os processos dos 
planos formativos realizados nos meses de isolamento social, 
mais especificamente no período de junho a outubro. 

A Universidade Federal do Ceará preza pela acolhida, apoio 
e acompanhamento técnico e pedagógico de seus docentes 
no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, com foco sempre na 
qualidade da aprendizagem dos estudantes, para que se formem 
sob o prisma da educação empreendedora que impulsiona 
a inovação, como um sujeito criativo, com capacidade para 
resolver problemas e enfrentar situações de conflito, forte 
formação técnica e autonomia, sob os princípios de uma visão 
holística, humana e socioemocional.

Com a compreensão de que é o professor do ensino 
superior quem prepara todo profissional que vai contribuir com 
a sociedade, o PAAP tomou para si o desafio de atender cada 
professor em suas especificidades, buscando dar continuidade 
à formação, promovendo mais aprendizado para que ele domine 
cada vez mais as tecnologias educacionais.

Tendo em consideração que a formação continuada é 
importante processo para a inovação acadêmica, propõe-se, 
para os meses de novembro e dezembro, uma programação de 
fim de ano mais diversificada.

Na programação do mês de novembro, enfocaremos 
atividades assíncronas de caráter objetivo, curto e prático; já 
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o mês de dezembro terá uma mescla de atividades síncronas 
e assíncronas, a fim de atender às demandas individuais da 
nossa comunidade acadêmica, sempre de forma integradora. 

Apresentamos à comunidade três espaços virtuais com os 
quais almejamos que os professores tenham a oportunidade de 
encontrar de modo mais efetivo e dinâmico o material formativo. 
Trata-se, respectivamente, de nosso site, que será atualizado em 
tempo real para que todos possam acompanhar as propostas 
formativas; o Portfólio, que visa sistematizar em série o material 
veiculado em nosso Canal PAAP no Youtube e outras mídias, 
e, por fim, a criação da Comunidade Virtual, que contempla 
docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. 

Para o site, a comunidade deve acessar o link http://www.
paap.ufc.br; para o Portfólio, o link  https://sites.google.com/
view/portfolio-paap/portf%C3%B3lio?authuser=0; e para a 
Comunidade Virtual do PAAP no SIGAA, o link https://si3.ufc.br/
sigaa/cv/principal.jsf.

Esperamos que a programação apresentada seja, para 
além de um momento significativo de muitos aprendizados, 
também um momento de deleite, pois sabemos que o professor 
está esgotado pelo excesso de tarefas,  e queremos que essa 
programação colabore para a [re]programação das aulas, 
a partir de reflexões sobre o que deu certo e o que é preciso 
melhorar, visando sempre otimizar nossos caminhos didáticos.
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PROGRAMAÇÃO PAAP
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020

NOVEMBRO – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

DATA DESCRIÇÃO TEMA HORÁRIO DIVULGAÇÃO

5 a 23 de 
novembro

de 2020

Trata-se de 
um espaço 
com vídeos 
curtos sobre 
funcionalidades 
básicas de itens 
específicos 
do  Sistema 
Integrado de 
Gestão de 
Atividades 
Acadêmicas 
(SIGAA), com 
o propósito 
de minimizar 
as dúvidas e 
otimizar o uso 
desse ambiente 
acadêmico  

ESTREIA DA SEÇÃO SIGAA

Seção 1: TURMA
1. Plano de curso
2. Conteúdo programado
3. Fórum
4. Notícias

Seção 2: ALUNOS
5. Lançamento de frequência
6. Lançamento de notas

Seção 3: DIÁRIO ELETRÔNICO
7. Conteúdo programático
8. Diário de turma
9. Lista de frequência
10. Total de faltas por unidade

Seção 4: MATERIAIS 
11. Conteúdo
12. Porta-arquivos
13. Inserção de arquivos na turma
14. Referências 

Seção 5: ATIVIDADES
15. Avaliações
16. Enquetes
17. Tarefas 
18 Grupo de tarefas
19. Criação de tabela

Seção 6: CONFIGURAÇÕES
20. Permissões 
21. Configuração da turma
22. Acesso SOLAR
23. Google sala de aula

Seção 7: GAMBIARRA CRIATIVA
24. Programação de tarefa e avaliação
25. Link permanente da websala 
26. Inclusão de link de avaliação 
27. Criação de tabela dinâmica
28. Inserção do jogo
29. Inserção do botão
30. Inserção do  áudio

Seção 8: EXTRAS
31. Comunidade Virtual
32. Importação do currículo Lattes

Estreia 
dos 
vídeos, 
sempre 
às 16h

Canal do 
PAAP

9/11/2020

Contribuições 
da taxonomia 
de Bloom como 
ferramenta 
de ensino e 
aprendizagem 
na formação 
superior em 
aulas on-line

Planejando aulas on-line: 
contribuição da  taxonomia de Bloom

Canal do 
PAAP

10/11/2020

A educação do 
século 21 con-
centra-se  no 
desenvolvi-
mento integral 
do ser huma-
no, a partir da 
superação do 
ensino conteu-
dista para uma 
aprendizagem 
que valori-
za as diversas 
habilidades e 
competências 
cognitivas e so-
cioemocionais

Avaliação on-line com foco nas 
competências e habilidades

Canal do 
PAAP
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11/11/2020

Reflexões sobre 
a inovação 
pedagógica 
ancorada 
no projeto 
tecnológico,  
pela mudança 
de paradigma 
na relação 
professor- 
-aluno e na 
relação ensino- 
-aprendizagem 

Ser professor universitário em 
tempo de aula remota: desafios e 
perspectivas

12/11/2020

Faz-se relevante  
que educadores 
compreendam 
a importância 
de salvar dados 
em  nuvem, o 
que torna mais 
acessível seus 
arquivos, em 
qualquer lugar, 
pois não é 
necessário estar 
em um local 
específico para 
fazê-lo

Computação em nuvem para a 
educação

Canal do 
PAAP

16/11/2020

O ensino híbrido, 
ou blended 
learning, é 
um formato 
educacional 
que mescla 
processos 
de ensino e 
aprendizagem  
on-line, off-line 
e on-life em 
uma atuação 
complementar e 
integral 

Ensino híbrido: aprendendo on-line, 
off-line e on-life Canal do 

PAAP

18/11/2020

Várias são 
as teorias 
desenvolvidas 
que contribuem 
para 
entendermos 
como os sujeitos 
aprendem, 
visando encontrar 
soluções 
práticas para 
os problemas 
específicos de 
aprendizagem. 
Considerando os 
comportamentos 
cognitivos, 
afetivos e 
psicológicos, 
pode-se dizer 
que estilo ou 
preferência de  
aprendizagem 
variam de 
acordo com as 
experiências do 
aprendiz 

Estilos de aprendizagem no on-line: 
competências e habilidades

Canal do 
PAAP
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23/11/2020

A flexibilização 
curricular tem 
por finalidade 
dar mais 
autonomia ao 
estudante de 
graduação, 
possibilitando 
que ele organize 
seu currículo e 
possa escolher 
melhor seu 
percurso 
acadêmico

Docência no ensino superior: 
flexibilização curricular e projetos 
integradores

Canal do 
PAAP

25/11/2020

É a ciência mola 
propulsora de 
nossa vida. 
Difícil nos 
imaginarmos 
sem sua 
contribuição 
no mundo 
atual, pois ela 
é a responsável 
direta pelas 
transformações 
tecnológicas 
que têm 
ocorrido em 
todos os 
segmentos da 
sociedade

PAAP – Iniciação Científica  Canal do 
PAAP

30/11/2020

Importante 
entender que 
a ética é o 
conjunto de 
princípios e 
valores de um 
indivíduo que 
visa orientar 
suas atitudes, a 
partir da moral. 
Reforça-se a 
importância de 
perceber que a 
postura ética é 
um fenômeno 
que ocorre no 
interior de cada 
um de nós

Ética na sala de aula remota: relação 
discente e docente

Canal do 
PAAP

DEZEMBRO 

DATA DESCRIÇÃO TEMA HORÁRIO DIVULGAÇÃO

2/12/2020

As metodologias ativas têm sido trabalhadas 
com foco numa aprendizagem mais 
autônoma e significativa, contribuindo 
para que o professor e o aluno superem o 
paradigma das aulas expositivas, com pouca 
ou quase nenhuma interação entre aluno, 
professor e conteúdo, para uma relação 
mais direta e produtiva, em que o aluno é o 
protagonista de sua jornada educativa

Metodologias 
ativas: alguns 
exemplos 
práticos

Estreia dos 
vídeos, 
sempre às 
16h

Canal do PAAP

7/12/2020

A gamificação é uma estratégia que tem 
resgatado aspectos da ludicidade por 
meio de experimentações relacionadas às 
metodologias ativas, visando à investigação 
dessa prática no ensino superior e buscando 
indícios de potenciais pedagógicos

Gamificação: 
estratégia 
pedagógica no 
ensino superior

Canal do PAAP
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9/12/2020

Lifelong learning, ou formação ao longo da 
vida, é um tema que vem sendo discutido 
já há algum tempo com a finalidade de 
se constituir como um paradigma de 
educação originado pela demanda da  
sociedade moderna, em constante evolução 
e transformação tecnológica, que exige do 
indivíduo renovação e inovação profissional

Lifelong e a 
formação 
continuada de 
professores

Canal do PAAP

14/12/2020

A intenção é provocar  mudanças na 
educação e nos hábitos de leitura, com apoio 
das ferramentas digitais para o aprendizado, 
a fim de promover o desenvolvimento de 
protótipos de materiais educacionais para 
inúmeros fins

Design 
instrucional, 
desenho  
universal e 
curadoria de 
conteúdos; 
design 
instrucional e 
educação on-line

Canal do PAAP

16/12/2020

Pretende-se apresentar a acessibilidade e 
suas vantagens, os deveres de todos, nos 
desperatando para um pensamento mais 
inclusivo, a partir do uso das tecnologias 
assistivas, para que elas auxiliem  as pessoas 
com deficiência a desfrutar de diversos 
produtos, serviços e informações com maior 
autonomia

Tecnologias 
inclusivas: 
foco na 
acessibilidade, 
suas vantagens e 
obrigações

Canal do PAAP

22/12/2020

A metodologia WebQuest ancora-se na 
pesquisa orientada por meio de atividades 
e desafios motivadores e busca fomentar 
a aprendizagem colaborativa por meio 
de  trabalho em grupos, visando à 
interdisciplinari-dade, ao espírito colaborativo 
e crítico, numa perspectiva construtivista da 
aprendizagem

WebQuest: 
criando projetos 
no ensino 
superior

Canal do PAAP

 Dentre nossos convidados especiais para essa programa-
ção extraordinária de fim de ano, contamos com o Prof. Clei-
divan Alves dos Santos, Profª Francisca Aparecida Prado Pinto, 
Prof. Felipe Magalhães, Prof. João Batista Bottentuit Junior, Prof. 
Francisco Wellington Borges Gomes, além da aluna convidada 
Anne Cleonice Uchoa Araújo e muitos outros professores espe-
cialistas nas áreas que serão abordadas.

Sobre nossas ações
Em outubro, mês do professor e também do servidor públi-

co, coletamos alguns depoimentos sobre nossas ações forma-
tivas, com o propósito de conhecer a opinião da comunidade 
acadêmica, a fim de identificar pontos de melhoria para nor-
tear nossas ações futuras.  Buscamos informações sobre quatro 
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pontos: 1) Nível de satisfação com as propostas de formação do 
programa; 2) Elogios; 3) Críticas; e 4) Sugestões passíveis de ser 
atendidas. Participaram da avaliação 107 pessoas, entre pro-
fessores, estudantes, servidores técnico-administrativos e visi-
tantes. Selecionamos alguns depoimentos para compreender 
de modo geral o alcance das atividades do programa.

1. Quanto ao nível de satisfação

2. Elogios
“Só tenho elogios para o programa…”

“Fortalecer ainda mais a iniciativa!”

“Que seja contínuo.”

“As atividades realizadas pelo PAAP têm sido um diferencial 
em nossa formação. Gostaria de agradecer por toda a de-
dicação e empenho. Muito obrigado.”

“Não parem nunca.”

3. Quanto às críticas
“Melhorar a divulgação.”

“Devida emissão de certificados.”
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4. Quanto às sugestões passíveis
de ser atendidas:

“Existem temas que necessitam de um pouco mais de tempo. 
Uma sugestão seria fazer duas programações com o mesmo 
tema.”

“Criar uma comunidade virtual para que os docentes egressos 
dessa formação possam continuar em contato e trocando 
experiências uns com os outros.”

“Se for possível, ter pelo menos dois avisos para possíveis 
participantes. Um para deixá-lo ciente do evento e o outro para 
lembrá-lo um dia antes ou algumas horas antes.”

“Sempre promover a integração de todos os docentes nas 
atividades do PAAP.”

“Mais formações voltadas para o uso do sistema SEI.”

Compreendemos que as sugestões, críticas e elogios são 
de extrema relevância para pensarmos na reformulação da 
programação do PAAP, a fim de atender a demanda da nossa 
comunidade acadêmica, em parceria com a PROGRAD, a  PROGEP 
e outros órgãos da UFC, de forma mais dinâmica e produtiva. 
Solicitamos que continuem nos avaliando e enviando suas 
demandas, por meio do formulário de avaliação das atividades 
do PAAP (https://forms.gle/1fUsMsikaTDNkM927).

Esperamos que essa programação de fim de ano seja útil a 
todos e desejamos  lançar em janeiro a programação anual de 
2021, com cursos e muitas outras novidades.
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PROGRAMAÇÃO DO PAAP-ARTES 

NOVEMBRO

DATA DESCRIÇÃO TEMA HORÁRIO DIVULGA-ÇÃO

6/11/2020

O PAAP-Artes terá uma programação 
especial, com vídeos encantadores, 
informativos e formativos,  de grande 
relevância não somente artística mas 
também educacional

PAAP-Artes

Estreia de 
vídeos, 
sempre às 
18h

Canal do PAAP

13/11/2020 PAAP-Artes Canal do PAAP

20/11/2020 PAAP-Artes Canal do PAAP

24/11/2020
Terceira aula do curso de Cordas 
Friccionadas

Módulo 1

PAAP-Artes Canal do PAAP

27/11/2020

O PAAP-Artes terá uma programação 
especial com vídeos encantadores, 
informativos e formativos, de grande 
relevância não somente artística mas 
também educacional

PAAP-Artes Canal do PAAP

DEZEMBRO 

DATA DESCRIÇÃO TEMA HORÁRIO DIVULGAÇÃO

01/12/2020

Quarta aula do curso de 
Cordas Friccionadas

Módulo 1

PAAP-Artes

Estreia de 
vídeos,
sempre às
18h

Canal do PAAP

4/12/2020

O PAAP-Artes terá uma 
programação especial 
com vídeos encantadores, 
informativos e formativos, 
de grande relevância não 
somente artística mas 
também educacional

PAAP-Artes Canal do PAAP

8/12/2020

Quinta aula do curso de 
Cordas Friccionadas

Módulo 1

PAAP-Artes Canal do PAAP

11/12/2020

O PAAP-Artes terá uma 
programação especial 
com vídeos encantadores, 
informativos e formativos, 
de grande relevância não 
somente artística, mas 
também educacional

PAAP-Artes Canal do PAAP

15/12/2020

Sexta aula do curso de Cordas 
Friccionadas

(Término do Módulo 1)

PAAP-Artes
Canal do PAAP

18/12/2020

O PAAP-Artes terá uma 
programação especial 
com vídeos encantadores, 
informativos e formativos,  
de grande relevância não 
somente artística mas 
também educacional

Encerramento das 
atividades 2020 do 
PAAP-Artes

Canal do PAAP

23/12/2020

Apresenta-se como atividade 
de fim de ano uma live 
natalina, encantadora e 
inspiradora, com estudantes 
da UFC. 

Encerramento das 
atividades PAAP – 
2020:
Live natalina dos 
estudantes da UFC

Canal do PAAP
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PROGRAMAÇÃO CORAL DO PAAP: MAESTRO 

NOVEMBRO

DATA DESCRIÇÃO TEMA CONVIDADO DIVULGAÇÃO

19/11/2020 Sexto ensaio do Coral Samba Canal do PAAP

26/11/2020 Sétimo ensaio do Coral Música natalina Canal do PAAP

DEZEMBRO

DATA DESCRIÇÃO TEMA HORÁRIO DIVULGAÇÃO

3/12/2020 Oitavo ensaio do Coral Música natalina
Das 
17h39min 
às 18h

Canal do PAAP

10/12/2020 Nono ensaio do Coral Música natalina Canal do PAAP

17/12/2020 Décimo ensaio do Coral Música natalina; live 
natalina do Coral Canal do PAAP
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Recomendações gerais
Assim que se iniciou a pandemia, quando tivemos de nos 

preparar para as aulas remotas, o PAAP, em parceria com a 
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), alertou todos 
servidores técnico-administrativos e docentes, bem como 
estudantes, para solicitarem a criação de webmail institucional 
no sítio https://webmail.ufc.br/. Caso você ainda não tenha 
criado seu e-mail institucional, para criá-lo, acesse o sítio 
https://webmail.ufc.br/ e siga o passo a passo em “Criar 
conta”, da modalidade “@ufc.br”, e preencha as informações 
solicitadas no formulário.

Recomendamos, para ficar bem atualizado sobre nossas 
atividades, que você nos siga em nossas páginas. Canais de 
divulgação das formações:

Canal YouTube: https://www.youtube.com/c/
ProgramadeApoioeAcompanhamentoPedagogicoPAAP

Site: http://www.paap.ufc.br  

Portfólio: http://google.com/view/portfolio-paap

Grupo: https://groups.google.com/g/prorgama-de-apoio-e-
acompanhamento-pedaggico-paap

Twitter: https://twitter.com/ProgramaPaap

Instagram: https://www.instagram.com/paapufc/

Facebook: https://www.facebook.com/PAAP-UFC

E-mail institucional: paap@eideia.ufc.br; coidea@eideia.ufc.br 

E-mail para aluno: paapalu@gmail.com 

E-mail para docente e técnico: paappaap2020@gmail.com 
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Para não perder nenhuma 
novidade, inscreva-se no nosso 
canal e acione o sino.

Desejamos que aproveitem essa 
programação.
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1 VISÃO GERAL  

O Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), denominado de Programa de Apoio e Acompanhamento 

Pedagógico(PAAP), tem na sua equipe, docentes e técnicos administrativos da própria 

Instituição para junto a sua Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento 

Acadêmico(COIDEA), vinculado à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação 

Acadêmica (EIDEIA) fazerem levantamento de demandas, planejamento, programação 

e execução de atividades formativas para toda a comunidade acadêmica envolvida direto 

e indiretamente com ações de ensino, pesquisa e extensão, com mais afinco para os 

professores recém ingressos à Universidade no interstício do Estágio Probatório. O 

propósito do programa é de valorizar a competência intelectual desses professores, e 

colaborar para a inovação acadêmica, com foco especial na formação pedagógica para a 

docência no ensino superior. 

O PAAP promove ações formativas específicas sobre Didática e Práticas 

Pedagógicas, Metodologias Ativas, Ensino Híbrido, Design Instrucional, Gestão 

acadêmica visando atender especialmente uma formação pautada no letramento digital e 

nas tecnologias educacionais, sobre essas e outras mais temáticas correlatas para dar 

suporte a demanda tão significativa para o patrimônio intelectual da Universidade. Para 

além disso, faz o acompanhamento desta formação até se concluir o interstício do Estágio 

Probatório, porque entende que estes professores representam a nova aquisição do 

conhecimento na Instituição, e portanto, futuros multiplicadores. Para os professores 

efetivos à formação continuada como estímulo e promoção da atualização e renovação 

das práticas pedagógicas desenvolvidas até então, no entendimento de que melhorando 

a ação docente, melhora também os resultados da formação acadêmica na Instituição. 

O primeiro ano de gestão do PAAP/COIDEA, foi marcado por um grande 

desafio, de desenvolver ações formativas em plena Pandemia do Covid19, quando a 

Universidade suspendeu as suas atividades e sob Decreto Estadual, que iniciou em 16 de 

março de 2020, e se mantém até janeiro de 2021, com possibilidades de prorrogação, a 

equipe do PAAP passou a se reunir de modo on-line e, assim, elaborar um plano 

estratégico com ações formativa que foram desenvolvidas também em ambientes 

virtuais, via remoto. 

A princípio as ações tinham temáticas relacionadas diretamente a pandemia e 

suas implicações na saúde e na educação, com profissionais especialistas no assunto, com 

o objetivo de manter o Programa em ação e promover orientações sobre uma situação 
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nunca vivida na Universidade, e porque não dizer, nunca antes vivida no mundo.  

Com o passar do tempo, a UFC percebeu que era uma situação de saúde pública 

e, portanto, fugia do seu controle, e elaborou um Plano Pedagógico Emergencial-PPE, 

elaborado pela Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD, e solicitou apoio a esse Plano 

Emergencial de Ensino ao PAAP. Nessa força tarefa o PAAP se incluiu promovendo 

ações mais específicas sobre tecnologias educacionais, metodologias de ensino e práticas 

pedagógicas em ambientes virtuais, com o objetivo de dar suporte técnico e pedagógico 

aos docentes e discentes e também cumprir a sua missão como Programa de Formação da 

UFC. Nesse cenário, os professores passaram a trabalhar as suas atividades de modo 

remoto apesar das grandes dificuldades com as tecnologias digitais, todos se uniram e 

deram seu melhor para o momento, pois a educação não podia parar. 

Para dar conta das demandas específicas e gerais que foram surgindo durante a 

pandemia, o PAAP realizou 38 (trinta e oito) reuniões ordinárias e 16 (dezesseis) 

extraordinárias no período de março a dezembro de 2020, sob a Coordenação da 

Professora Dra. Maria José Costa dos Santos. Todas as reuniões tinham como pauta as 

ações formativas para atender as necessidades do plano emergencial de ensino remoto 

na UFC. 

Para atender com excelência toda essa demanda, a equipe toda se empenhou para 

que juntos fossem desenvolvidas as atividades específicas às necessidades do 

planejamento macro da COIDEA/PAAP para o ano de 2020 a partir do que estava 

proposto no Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI da Instituição, para a Escola 

Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica-EIDEIA. 

Vale ressaltar que as ações previstas no PDI tinham cunho presencial, mas diante 

a pandemia do COVID19, as ações tiveram que ser adaptadas ao novo formato. 

A seguir detalhamos algumas das ações; apresentamos os planos formativos; 

atividades de cada membro da equipe; relatório dos professores em estágio probatório; 

o PAAP em números, e as análises finais.  

1.1 PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

Em paralelo atendemos as demandas das unidades acadêmicas, e apresentamos 

nosso PAAP temático que envolve atividades sobre Iniciação à Ciência, Inclusão e 

Acessibilidade, nosso Coral e nosso especial PAAP Artes.  

Para saber mais sobre as ações acompanhe todas as  mídias de socialização virtual 

do PAAP.  A seguir veja nossas formas de contato:  
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▪ Site: http://www.paap.ufc.br  

▪ Portfólio: https://sites.google.com/view/portfolio-

paap/portf%C3%B3lio?authuser=0   

▪ Grupo: https://groups.google.com/u/2/g/prorgama-de-apoio-e-

acompanhamento-pedaggico-paap  

▪ E-mail: paappaap2020@gmail.com; 

paap@eideia.ufc.br;coidea@eideia.ufc.br  

▪ Twitter: https://twitter.com/ProgramaPaap  

▪ Instagram: https://www.instagram.com/paapufc/ 

▪ Facebook: https://www.facebook.com/paap.paap.35380  

▪ YouTube: 

https://www.youtube.com/c/ProgramadeApoioeAcompanhamentoPedag%C

3%B3gicoPAAP/featured  

▪ Comunidade Virtual do PAAP no Sigaa: 

https://si3.ufc.br/sigaa/cv/visualizar_comunidades.jsf  

 

Sabemos que a excelência acadêmica e a inovação profissional estão presentes nas 

novas narrativas que professores, técnicos e alunos desenvolvem na universidade, e 

também estão no pensamento crítico, na capacidade de interagir com respeito, empatia, 

compreensão dos conflitos mundiais e o conhecimento intercultural dos sujeitos. Assim, 

as ações do PAAP possibilitam dentre essas ações, o aprimoramento de competências 

cognitivas e socioemocionais, que tangenciam às relações professor, técnico e 

estudante. Esperamos que toda programação atenda às expectativas da comunidade. E 

informamos que estamos à disposição. 

 

1.2 PLANO DE FORMAÇÃO 

Em 2020, vivemos um momento que solicitou, de modo emergencial, a revisão 

daspráticas pedagógicas.  Com isso surgiu a necessidade de replanejamento das 

atividades de inovação acadêmica e o reinvestimento nessas atividades com 

ênfase no uso de tecnologias da informação e comunicação. Com efeito, 

compreendeu-se que era importante pensar um plano de ação pautado nos 

conhecimentos sobre letramento digital e tecnologias educacionais, visando à 

efetivação e ao aperfeiçoamento de conhecimentos e saberes na prática acadêmica. 

Assim, propõs-se weboficinas, webconferências, webinários e lives sobre as 

temáticas e os conhecimentos que envolveram letramento digital e tecnologias 
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educacionais que atendessem a professores, técnicos e estudantes da Universidade 

Federal do Ceará. 

Objetivamos, de modo geral, auxiliar na formação tecnológica da comunidade 

acadêmica da UFC, especialmente dos docentes, para o desenvolvimento das 

atividades emergenciais remotas on-line, durante a pandemia de COVID-19. Para 

tanto, e visando ainda, contribuir com a    difusão dessas novas práticas para  o  uso 

dos recursos  tecnológicos, a  EIDEIA   e  a  PROGRAD desenvolveram uma 

proposta de cronograma de atividades formativas que contemplaram as áreas de 

letramento digital, metodologias, avaliação, planejamento e estratégias de uso 

das tecnologias digitais. 

Esta jornada formativa foi  relevante para a superação dos desafios impostos 

pela  crise sanitária. Entendemos também que os conteúdos oferecidos têm 

significativo valor para a promoção de melhorias nas práticas acadêmicas 

presentes e futuras. 

 

2  ATIVIDADES DE ENSINO 

 As atividades de ensino e formação iniciaram em janeiro, fevereiro e meados 

de março de forma presencial, porém dia 18 de março, tivemos que nos adaptar a um 

novo formato de trabalho, via remoto. Inicalmente, elaboramos um plano de formação 

para a equipe e em seguida apresentamos um plano formativo para professores em 

estágio probatório. O quadro as eguir mostra o público atendido e número de atividades. 

Quadro 1. Atividades PAAP 2020 – abril e maio 

Relatório Anual das Atividades do PAAP  

Mês 
Demanda 
Formativa 

Curs
o 

PAAP-
ARTES 

Coral 
PAAP IC 

PAAP
-in 

PROF 
INSP 

Total de 
Ativ. 

Carga 
Horária 

Prof. em 

Est. 
Prob. Outros 

TOTAL DE 

PARTICI 
PANTES  

Abril 22 0 0 0 0 0 0 22 26 402 378 780  
Maio 14 1 0 0 0 0  15 53 252 228 480  

Fonte: COIDEA/PAAP. 

 Diante da crise sanitária ocasionada pelo COVID19, percebemos que 

tínhamos que continuar as atividades remotas, a fim de apoiar ao Plano Pedagógico 

Emergencial da Prograd, e pedido da Pró-reitora, iniciamos novo ciclo formativo, agora 

contemplando professores, técnicos e estudantes da UFC. 

 A seguir destacamos as atividades de cada Plano desenvolvido. 

2.1.1 PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19  

 O plano de junho  seria principalmente para apoiar e acompanhar o reinício do 

semestre 2020.1 o qual sido suspendido de forma abrupta e compulsório, dada a situação de 
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isolamento social a que todos fomos sujeitados. Com isso, o PAAP ofereceu além do plano de 

formação, apoio técnico pedagógico das 7h às 20h, via e-mail, durante as ações formativas no 

mês de junho e devido à demnada tem amntido esses canais de contacto direto com a comunidade 

acadêmcia.  

 PARA SERVIDORES DOCENTES paappaap2020@gmail.com, para 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS paappaap2020@gmail.com PARA 

ESTUDANTES paappaapalu@gmail.com  

 Também criamos, em caso de que nosso publico não tivesse acesso à formação de 

forma síncrona (webconferência, weboficina, webinário e live), poderiam acessar, de forma 

assíncrona (vídeos gravados), os conteúdos no canal do PAAP no Youtube.  

Quadro 2. Atividades PAAP 2020 – Junho 

Relatório Anual das Atividades do PAAP  

Mês 

Demanda 

Formativa Curso 

PAAP-

ARTES 

Coral 

PAAP IC 

PAAP-

in 

PROF 

INSP 

Total de 

Ativ. 

Carga 

Horária 

Prof. em 

Est. 

Prob. Outros 

TOTAL DE 

PARTICI 

PANTES  

Junho 22 1 0 0 0 0 0 23 79 1328 3563 5064  

Fonte: PAAP/COIDEA 

 Informamos que esses dados são aproximados, pois não exigimos preencimento de 

frequência, mas na planilha de inscritos tivemos 1328 professores da UFC inscritos. Além de 

técnicos, estudantes e público em geral que não foi possível computar.  

 Os professores poderiam elaborar sua trilha formativa de aprednizagem, vejam as 

possibilidades de formação apresntadas, naquele momento a todos. 

Atividades pedagógicas, selecione a que tem interesse de participar:  

Quadro 3. Atividades formativas Junho 
 

Data/horário Atividade 

02/06/2020 

às 10h  

 METODOLOGIAS DE ENSINO: O USO DO MICROSOFT 365 

02/06/2020 

às 15h  

 O GOOGLE DOCS COMO FERRAMENTA DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 

03/06/2020 

às 10h  

 GOOGLE FORMS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO ON LINE 

03/06/2020 

às 15h  

 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE VIDEOAULA 

04/06/2020 

às 10h  

 PLATAFORMA DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

04/06/2020 

às 15  

METODOLOGIAS DE ENSINO A DISTÂNCIA 

05/06/2020 

às 10h  

 O USO DO SOCRATIVE COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO 

05/06/2020 

às 15h  

 LIVE: CURSO LETRAMENTO DIGITAL E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

08/06/2020 

às 15h  

 SOLAR NAS ATIVIDADES REMOTAS ONLINE 

09/06 às 10h   O USO DO KAHOOT COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO ONLINE 
09/06/2020 

às 15h  

 PLATAFORMA DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

10/06/2020 

às 10h  

 PLANO DE ENSINO ONLINE PARA AULA REMOTA 
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10/06/2020 

às 15h  

 GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM TEMPOS DE PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS: EAD EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS À LUZ 

DO MARCO NORMATIVO LEGAL 
12/06/2020 

às 10h  

 USO PEDAGÓGICO DA VIDEOAULA NAS ATIVIDADES REMOTAS 

12/06/2020 

às 15h  

 LIVE CURSO LETRAMENTO DIGITAL E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

15/06/200 às 

15h  

 ANIMAÇÕES PARA AULA EM AMBIENTE VIRTUAL: SUPORTE PARA O 

ENSINO REMOTO 
Fonte: COIDEA/PAAP. 

 Vejam a seguir o gráfico das inscritções dos professores da UFC.  

Gráfico 1. Inscrições por atividade, com foco nas trilhas formativas. 

 

 Fonte: COIDEA/PAAP. 

 

 Observamos a partir dos resultados das inscrições no gráfico, cada inscrito elaborou 

seu percurso formativo. A partir das análises também da planilha de inscritos, vimos que foram 

contemplados docentes de mais 60 cursos da UFC, e todos seus campi, incluindo outras IES 

como a UFCA, UFU, UNILAB, e alguns polos em outros estados do Brasil.   

 

 

 

Gráfico 2. Inscrições por campus. 
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Fonte: COIDEA/PAAP. 

 Após o sucesso dessa ação, elaboramos outro plano, agora com duas perscpectivas, 

atender mais pontualmente as demandas das unidades acadêmicas, a partir dos seus 

coordenadores pedagógicos, corodenadores de curso, discentes e docentes, e de outro lado  

consolidar as ações formativas realizadas. 

 

2.1.2 CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE FORMAÇÃO 

EMERGENCIAL julho 

 Visando a consolidação das atividades formativas, palnaejamos a 

CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO EMERGENCIAL O Programa de Apoio e 

Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento 

Acadêmico (COIDEA) da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica 

(EIDEIA), em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), apresenta algumas ações com o propósito de ampliação e consolidação das 

atividades realizadas no Plano de Formação Emergencial no contexto da pandemia de covid-19. 

A programação referente ao mês de julho visou aperfeiçoar, complementar e aprofundar os 

conhecimentos e as práticas decorrentes dos processos formativos em que técnicos, professores 

e estudantes, considerados a tríade que dá sustentabilidade à Universidade, terão a oportunidade 

de participar, colaborar e apresentar já alguns frutos do trabalho realizado no mês de junho. 

  Destacamos que o Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior, 

naquele momento, elaborou objetivos que norteassem o planejamento e as ações em prol de seu 

objetivo geral, que é principalmente promover formação continuada para todos os professores 

da UFC, sejam eles ingressantes (em estágio probatório) ou efetivos (veteranos) na Instituição, 

com foco no desenvolvimento e aprimoramento pedagógico para melhoria do desempenho 

profissional na docência do ensino superior, como também na sua prosssionalização. Dentre os 
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quais destacamos o apoio à elaboração de material didático para aulas na modalidade remota, na 

perspectiva da oferta dos cursos nas modalidades híbridas de ensino, utilizando metodologias 

virtual (on-line) e presencial, e o acompanhamento das ações formativas em faculdades, centros, 

institutos e órgãos suplementares da UFC que visassem à inovação no ensino, pesquisa, extensão 

e gestão, com o propósito de propor espaços de discussão, reflexão para avanços da docência, 

em atendimento aos objetivos estratégicos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), no eixo Ensino da UFC, no que compete à EIDEIA.  

 O Programa de Formação para a Docência do Ensino Superior, do Programa de 

Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), ressalta e justifica que a promoção da formação 

discente se dá pela parceria com a PROGRAD, e o apoio ao técnico se dá pela parceria com a 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), parcerias importantes que estão previstas também 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E 

ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

DE COVID-19 DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE 

COVID-19 PLANO DE FORMAÇÃO EMERGENCIAL FASE DE CONSOLIDAÇÃO. 

 No mês de julho, além dessas ações também tivemos atendimentos esepcíficos a 

partir das demandas dos campi, e unidades, podemos citar atendimento ao Campus Crateús, 

Campus Sobral e Quixadá. Respectiavamente com weboficinas sobre Planejamento e avaliação 

para aulas remotas, Metodologias e estratégias para o ensino de música e estretégias 

metodológicas para o ensino remoto, reflexões sobre os Projetos pedagógicos dos Cursos. 

 Importante destacar nesse contexto de consolidação, a MARATONA GOOGLE 

CLASSROOM promovida para dirimir as dúvidas dos docentes sobre essa plataforma e 

a migração das disciplinas do SIGAA para esse ambiente online externo à UFC, mas de 

forma integrada. Assim foram geradas PERGUNTA PARA A LIVE e transformadas em 

um FAQ. 

 O FAQ foi também um outro produto de apoio aos processos de ensino e de 

aprendizagem em parceria com a Secretaria de Tecnologia e Informação-STI, e ao fórum 

criado pela STI e que o PAAP colaborativamente atendeu aos docentes em suas dúvidas. 
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Gráfico 3. Participantes na elaboração de perguntas para o FAQ. 

  Fonte: COIDEA/PAAP. 

 

 Importante dizer que a maratona teve duração de 4 horas online (realizado pelo 

PAAP em parceria com a STI e a PROGRAD), e objetivo era atender as dúvidas de toda 

comunidade acadêmica da UFC enviadas via formulário online. Visualizaram e acompanharam 

via Canal PAAP no YouTube essa atividade, cerca de 1.313 participantes (dados do 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VhNleugftic&t=5s).  

 Ainda sobre esse plano foi possível desenvolver: 

Quadro 3. Atividades PAAP 2020 - Julho 

Relatório Anual das Atividades do PAAP  

Mês 

Demanda 

Formativa Curso 

PAAP-

ARTES 

Coral 

PAAP IC 

PAAP-

in 

PROF 

INSP 

Total de 

Ativ. 

Carga 

Horária 

Prof. em 
Est. 

Prob. Outros 

TOTAL DE 

PARTICI 

PANTES  

Julho 19 1 2 0 0 0 0 22 68 224 763 1431  
 

Fonte: COIDEA/PAAP. 

 A finalidade principal era informar a todos que a UFC dentro do plano de apoio para 

auxiliar os discentes na realização de atividades remotas durante o enfrentamento da pandemia 

de covid-19.  

 

 2.1.2.1 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS SOBRE A RELAÇÃO 

DE USO E A CAPACIDADE DE DADOS DE CHIPS DE 20 GB E O PLANO 

EMERGENCIAL DISCENTE 

 Para encerrar o plano de formação entregamos à comunidade um e-book com as  

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS SOBRE A RELAÇÃO DE USO E A 

CAPACIDADE DE DADOS DE CHIPS DE 20 GB. Essa ação foi relevante pelas dúvidas 

surgidas naquele momento de incertezas e de novidade para todos nós.  

 A finalidade principal era informar a todos que a UFC dentro do plano de apoio para 

auxiliar os discentes na realização de atividades remotas durante o enfrentamento da pandemia 
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de covid-19, dentre as ações desse plano, uma referia-se especificamente ao apoio tecnológico 

para os discentes que no momento estavam em condições de vulnerabilidade e precisavam 

continuar suas atividades acadêmicas. Para tanto, receberam um chip com quantidade de 20 GB 

de dados, que  a ser renovada mensalmente.  

 Naquele momento foi importante alertar os docentes, colegas de trabalho, quanto a 

essa capacidade e à forma como os dados serão disponibilizados no chip no momento das 

atividades síncronas e assíncronas que são desenvolvidas nas plataformas digitais. E advertir os 

alunos que o chip deveria ser usado exclusivamente para atividades acadêmicas remotas, 

planejadas por seus professores, pois, se fizessem uso inadequado do chip com atividades alheias 

aos interesses das disciplinas, certamente ficariam desassistidos antes do período de recarga, que 

ocorreria no fim de um ciclo de 30 dias.  

 Nesse sentido, a equipe do PAAP se preocupou, estudou e analisou tecnicamente a 

problemática e, com base nos resultados, apresentou as informações técnicas, e também 

pedagógicas, para auxiliá-los no planejamento de suas atividades remotas. Considerou que a 

situação é essencialmente nova tanto para docentes como para discentes, esclareceu que as tais 

recomendações técnicas seriam pertinentes somente ao chip de 20 GB que a UFC  

disponibilizaria para os discentes nesse período da pandemia de covid-19 e que a preocupação 

se deu devido à quantidade de disciplinas que serão ministradas de modo remoto.  

 A atividade e socialização desse produto se deu via site oficial da UFC em parceria 

com a PRAE e a PROGRAD, sempre, em todos os planos também com o apoio da UFC 

comunica. Todos os produtos podem ser acessados no site: http://www.paap.ufc.br .  

 Sobre o PLANO EMERGENCIAL DISCENTE podemos afirmar que uma demanda 

estudantil apoiada pela PROGRAD. Os estudante estavam sentindo necessidade de apoio para o 

apoio das aulas, e o PAAP junto à PROGRAD planejou um conjunto de ações composto por 

uma webconferência, dois webinários e uma weboficina. As temáticas foram pensadas com 

intuito de atender à demanda atual e às necessidades discentes para acompanhar melhor as aulas 

remotas, auxiliar o(a) discente nessa nova tarefa e obter excelência no desempenho acadêmico, 

dentre elas.   

WEBCONFERÊNCIA 1: 30 JUN — 15H BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DA COVID-

19 NO CONTEXTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ: DIALOGANDO COM 

ESTUDANTES  

OBJETIVO: Dialogar sobre ações de prevenção e promoção à saúde no contexto da pandemia 

da covid-19 com discentes da UFC, na retomada das atividades.  

WEBINÁRIO 1: 1 JUL — 15H O GOOGLE DOCS E O GOOGLE FORMS COMO 

FERRAMENTAS NA PESQUISA ACADÊMICA PARA DISCENTES 

OBJETIVO: Utilizar o Google Docs como ferramenta na produção textual e o Google Forms 

como ferramenta na pesquisa acadêmica.  

WEBINÁRIO 2: 2 JUL — 15H SIGAA E WEBCONFERÊNCIA DO SOLAR NAS 
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ATIVIDADES REMOTAS ON-LINE PARA OS DISCENTES  

OBJETIVO: Conhecer as potencialidades do SIGAA e do SOLAR visando à otimização da 

aprendizagem discente, promovendo seu engajamento, a partir da presença síncrona e assíncrona 

de professores(as) e alunos(as) nas ferramentas educacionais digitais da UFC durante as 

atividades remotas.  

WEBOFICINA 1: 3 JUL — 15H GOOGLE CLASS ROOM PARA DISCENTES  

OBJETIVO: Conhecer mais uma plataforma de aprendizagem a ser explorada com autonomia 

para otimização dos estudos nas atividades remotas.  

 Com essas atividades fechamos nossas atividades com a participação efetiva na 

formação de 802 estudantes. Destacamos a importância do online e a capacidade de engajar o 

maior número de pessoas em uma sala virtual, usamos para isso o Goog meet, Streamyard e o 

YouTube.  

 

2.1.3 DEMANDAS FORMATIVAS – AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 O mês de agosto foi um mês para atender as demandas mais específicas das unidades 

acadêmicas, acompanhar e avaliar as formações realizadas até o momento, bem como preparar o 

plano de formação continuada dos meses seguintes, visando já o final do semestre 2020.1, com 

foco nas prioridades para o semestre 2020.2. 

 

 Quadro 4. Atividades PAAP 2020 – Agosto 

  

Fonte: COIDEA/PAAP. 

 Ressaltamos uma importante atividade, o PAAP em parceria com a 

PROGRAD, PRAE, PROGEP planejou e exceutou um evento em alusão ao dia do 

estudante, exatamente dia 11 de agosto, as atividades foram veiculadas on-line, e  forma 

desde temas sobre saúde mental, poesias, músicas, show de humor a tema como 

sexualidade e felicidade.  

 Participaram dessa atividade de 10 horas da manhã às 18 horas da noite entre 

professores, técnicos e estudantes da UFC, e público de outras IES cerca de 1297, no 

mesmo dia, confira no Canal do PAAP no YouTube, link de acesso:  

https://www.youtube.com/watch?v=6vNotdmHnok&t=450s.  

 Nesse período foram criados o portfólio e finalizado o site do paap. O site 

visa dar maior visibilidade às formações proprocionando à comunidade um espaço 

virtual agragador de todas as atividades do programa e acessível a todos. Já o portfólio 

Relatório Anual das Atividades do PAAP  

Mês 

Demanda 

Formativa Curso 

PAAP-

ARTES 

Coral 

PAAP IC 

PAAP-

in 

PROF 

INSP 

Total de 

Ativ. 

Carga 

Horária 

Prof. em 
Est. 

Prob. Outros 

TOTAL 

DE 

PARTICI 

PANTES  

Agosto 11 0 4 0 0 1 0 16 29 55 379 434  

78

https://www.youtube.com/watch?v=6vNotdmHnok&t=450s


intencionamos organizar e selecionar um ambiente com material formativo sobre temas 

específicos, e assim, criamos um espaço de divulgação dos produtos em tecnologias, 

com a finalidade de propor melhorias no letramntp digital e nas tecnologias digitais de 

nossa comundadade. Para conferir, segue link portfólio:  

https://sites.google.com/view/portfolio-paap/portf%C3%B3lio?authuser=0, e link do 

site: https://paap.ufc.br.  

 A seguir destacamos o plano de formação continuada com maior ênfase no 

curso de design insctrucional e a criação de uma Comunidade Virtual no Sigaa. 

Figura 1. Imagem da tela Sigaa Comunidade Virtual.  

 

Fonte: si3.ufc.br/sigaa/ 

 A Comunidade Virtual foi um pedido dos professores que solicitaram um 

local onde pudessem continuar a discussão, então decidimos criar no sigaa, para melhor 

aproximação com os professores, técnicos e estudantes da UFC. Ainda sobre as 

demandas, vejamos o público atendido. 

Gráfico 4. Atendimento por demanda. 

 

Fonte: COIDEA/PAAP. 

 Mais particulaermente o gráfico 4 apresenta o alcance das formações 

propostas, a partir de demandas espeíficas por unidade, nos meses de julho e agosto. 

 

2.1.4 PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A  INOVAÇÃO ACADÊMICA EM 
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TEMPO DE ISOLAMENTO SOCIAL  

 Este é o plano dos meses de setembro e outubro elaborado pelo Programa de Apoio 

e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento 

Acadêmico (COIDEA), vinculada à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação 

Acadêmica (EIDEIA), em parceria com a Pró- -Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 Mais este Plano de Formação Continuada para docentes foi realizado nos meses de 

setembro e outubro de 2020, objetivando dar continuidade, aperfeiçoar e ampliar os 

conhecimentos técnicos-pedagógicos alinhados aos processos formativos no âmbito do Plano de 

Formação Emergencial, ocorridos nos meses de junho julho e, complementarmente, no mês de 

agosto.  

 Durante os planos formativos anteriores, foram apersentados muitos recursos 

tecnológicos aos docentes, técnicos e estudantes. Para os docentes, o foco foi a utilização nas 

aulas remotas, especificamente até ambientes virtuais de aprendizagem (AVA).  

 O propósito das práticas formativas nunca foi, de forma alguma, em substituir ou 

minimizar a importância da presencialidade para o desenvolvimento efetivo dos processos de 

ensino e de aprendizagem, mas de propor subsídio e apoiar a comunidade acadêmica, naquele 

momento emergencial, fomentando competências e promovendo o acesso e uso de tecnologias 

emergentes, inovadorases e adequadas às práticas que a profissionalização exige.  

 Assim, propomos para os meses de setembro e outubro, uma programação 

diversificada. Na programação do mês de setembro do PAAP, o destaque foi para o Curso de 

Design Instrucional, e no mês de outubro o destaque foi para as comemorações do dia do 

Professor e do dia do Servidor Público.  

Quadro 5. Atividades PAAP 2020 – setembro e outubro 

Relatório Anual das Atividades do PAAP  

Mês 
Demanda 
Formativa 

Curs
o 

PAAP-

ARTE
S 

Coral 
PAAP IC 

PAAP
-in 

PROF 
INSP 

Total 

de Ativ. 

Carga 
Horária 

Prof. em 

Est. 
Prob. Outros 

TOTAL 

DE 

PARTICI 

PANTES  

Setembro 7 1 4 1 0 0 0 13 37 139 297 436  

Outubro 5 1 5 4 1 0 1 17 44 70* 232 302  
Fonte: COIDEA/PAAP 

 Sobre os cursos desenvolvidos nesses meses, tinham o objetivo de promover 

melhores práticas profissionais de uso do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA), para tornar o ambiente mais atraente. Especificamente, sobre o curso de 

design instrucional, viamos por meio de roteiros e storyboards; design da informação propor 

atividades de interação e gamificação, deixando a plataforma e as informações veiculadas mais 

harmoniosas, a partir da potencialização das possibilidades de produção e publicação de dados 

na plataforma. Discutimos, também, nesse curso, as temáticas que envolviam educação mediada 

por tecnologias, competências, modelos, planejamento, estratégias e roteirização de recursos 

educacionais do design instrucional. Vejamos os temas no quadro a seguir. 

Quadro 5. Temas dos módulos do Curso 
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Temas dos módulos do curso – 20h 

Módulo 1 (teórico e prático) Masterclass Design da informação: SIGAA  

Encontro síncrono: dia 16 de setembro, das 16h às 18h  

Módulo 2 (teórico e prático) Design universal para aprendizagem: experiências inclusivas para 

o SIGAA  

Encontro síncrono: dia 23 de setembro, das 16h às 18h  

Módulo 3 (teórico e prático) O design instrucional aplicado ao SIGAA: explorando os recursos 

Encontro síncrono: dia 30 de setembro, das 16h às 18h  

Módulo 4 (teórico e prático) Desenho da disciplina no SIGAA  

Encontro síncrono o: dia 7 de outubro, das 16h às 18h 

 

Fonte: COIDEA/PAAP 

 

 Participaram nesse curso docentes de vários cursos e campus da UFC, e foi 

trabalhado como Plataforma Virtual de Aprendizagem, o SIGAA, desse modo, uns dos 

resultados relevantes foi apresentar nosso ambiente acadêmico, suas potencialdiades e as 

possibilidades de atualição do menu docente, visando a melhoria para na aprendizagem dos 

estudantes. 

Gráfico 4. Participantes do curso por categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIDEA/PAAP. 

 O curso foi muito bem avaliado, e entre os professores muitos disseram que mudou 

sua visão sobre o sigaa, melhorou suas aulas, e proporcionou sibsídios didáticos para a 

transposição didática, entendo que a forma de aprender pode ser vista por vários estilos e que o 

professor pode ser um curador de conteúdos, um tutor e um colaborador ativo no processo de 

aprendizagem do estudante, respeitando sua atunomia, e flexibilizando o currículo, em 

atendimento também ao PDI 2018-2022, no eixo ensino.  

 Ainda no mês de setembro, destacamos o início do projeto Coral PAAP. O projeto 

tinha o propósito de renovar e incrementar as atividades culturais, apresenta à comunidade 

acadêmica o projeto de criação do Coral do PAAP, objetivando a promoção da integração entre 

professores, técnicos e estudantes, incentivando-os a desenvolver a socialização, a desinibição, 

o domínio próprio e o senso de responsabilidade individual e de grupo. A professora Ana Cléria 
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Rocha, regente, instrumentista (saxofone e flauta), cantora e arte-educadora (colaboradora do 

PAAP), esteve à frente dessa ação, definindo o repertório, mas também aceitando sugestões dos 

coralistas e da coordenação. O repertório constou principalmente de peças populares brasileiras, 

com enfoque em temas diversificados e de interesse do público do PAAP.  

 Os ensaios e aulas serão realizados via Google Meet, como também no Canal PAAP 

do YouTube. Nossa proposta inicial é que o ensaio ocorra uma vez por semana, e teve início dia 

17 de setembro com a audição e calssificação dos membros. 

 Se candidataram ao coral PAAP, professores, técnicos e estudantes, e a finalidade 

era integrar às categorias em momento de muito aprendizado, mas também interrelação social  

entre os membros nesse momento de isolamento social. 

Gráfico 5. Candidatos inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIDEA/PAAP. 

 Como é observável no gráfico os estudantes se envolveram mais no projeto, e como 

resultado dos 10 ensaios online que foi possível de acontecer, produzimos dois áudios, dois 

vídeos e uma live natalina.Aqui link: https://www.youtube.com/watch?v=AJrULElBtsA , da live 

natalina com 154 visualizações.  

 Já o mês de outubro o destaque maior, foi para o Projeto Professores Inspiradores 

(PROFINSP), trata-se de proporcionar a docentes e técnicos da UFC a oportunidade de 

homenagear seu professor inspirador, que pode ser da rede pública ou privada e de qualquer 

período da vida estudantil. Foram homenageados 4 docentes da UFC ativos e aposentados e o 

evento iníciou às 10h e finalizou às 16h, pelo canal PAAP, confira aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=cH8qWEv-c08&t=22s. Foram divididos em três momentos, 

duas etapas de homenagens e uma live com professores da UFC via PAAP Artes.  

 Para comprender a dimensão e alcance do projeto, vale assistir as lives no canal 

PAAP e ler o projeto no nosso site: http://www.paap.ufc.br.  

 

2.1.5 PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROGRAMAÇÃO - ASSÍNCRONA 

 Visando otimizar os acessos e maior participação da comunidade acadêmica o 

Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da Coordenadoria de Inovação e 

Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA), vinculada à Escola Integrada de Desenvolvimento e 

Inovação Acadêmica (EIDEIA), em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da 
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Universidade Federal do Ceará (UFC), deu sequência à programação referente à formação 

continuada de professores, nos meses de novembro e dezembro de 2020 no formato assíncrono. 

 O plano de formação continuada apresentou atividades formativas no âmbito das 

ações do Plano Pedagógico de Emergência (PPE) para o ensino remoto e intencionou, nesses 

meses finais, aprofundar e auxiliar os conhecimentos técnico-didáticos em harmonização com 

os processos dos planos formativos realizados anteriormente, nos meses de isolamento social, 

mais especificamente no período de junho a outubro.  

 Quadro 6.  Atividades PAAP 2020 – novembro e dezembro. 

Fonte: COIDEA/PAAP 

 O quadro revela especificamente as atividades assíncronas. Vejmos a seguir o 

Alcance dessas atividades, obsevadas no gráfico 6, gerado a partir do Canal PAAP no Youtube. 

 Gráfico 6. Dados Canal YouTube PAAP. 

 

Fonte: COIDEA/PAAP 

 Considerando que a Universidade Federal do Ceará preza pela acolhida, apoio e 

acompanhamento técnico e pedagógico de seus docentes no âmbito da pesquisa, ensino e 

extensão, com foco sempre na qualidade da aprendizagem dos estudantes, para que se formem 

sob o prisma da educação empreendedora que impulsiona a inovação, como um sujeito criativo, 
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com capacidade para resolver problemas e enfrentar situações de conflito, forte formação técnica 

e autonomia, sob os princípios de uma visão holística, humana e socioemocional, e com a 

compreensão de que é o professor do ensino superior quem prepara todo profissional que vai 

contribuir com a sociedade, o PAAP tomou para si o desafio de atender cada professor em suas 

especificidades, buscando dar continuidade à formação, promovendo mais aprendizado para que 

ele domine cada vez mais as tecnologias educacionais.  

 Tomando como conceito basilar que a formação continuada é importante processo 

para a inovação acadêmica, propomos para os meses de novembro e dezembro, uma 

programação de fim de ano mais diversificada. Na programação do mês de novembro, enfocamos 

atividades assíncronas de caráter objetivo, curto e prático. A ideia foi atender às demandas 

individuais da nossa comunidade acadêmica, sempre de forma integradora.  

 Com isso, o PAAP apresentou à comunidade três espaços virtuais com os quais 

almeja que os professores tenham a oportunidade de encontrar de modo mais efetivo e dinâmico 

o material formativo. Foram respectivamente, o site, que está sendo atualizado em tempo real 

para que todos possam acompanhar as propostas formativas; o Portfólio, que visou sistematizar 

em série o material veiculado em nosso Canal PAAP no Youtube e outras mídias, e, por fim, a 

criação da Comunidade Virtual, a qual contempla docentes, discentes e servidores técnico-

administrativos. 

 Para o site, a comunidade deve acessar o link http://www. paap.ufc.br; para o 

Portfólio, o link https://sites.google.com/ view/portfolio-paap/portf%C3%B3lio?authuser=0; e 

para a Comunidade Virtual do PAAP no SIGAA, o link https://si3.ufc.br/ sigaa/cv/principal.jsf. 

 Esperávamos que a programação apresentada fosse significativa e de muitos 

aprendizados. Como resultado tivemos maior visibilidade no canal PAAP aumentando nesses 

dois meses de atividades formativas assíncronas, cerca de mais de 500 inscritos.  

 Queríamos também propor um momento de deleite, pois sabíamos que o professor 

estava esgotado pelo excesso de tarefas, e queríamos que a programação colaborasse para a 

[re]programação das aulas, a partir de reflexões sobre o que deu certo e o que é preciso melhorar, 

visando sempre otimizar os caminhos didáticos. 

 Dentre os vídeos veiculados nesses meses, destacamos 31 vídeos sobre o SIGAA, e 

pela adesão do público, serão transportados para um e-book, em elaboração.  

 Além de termos desenvolvido o projeto do e-book do sigaa e será apresentado a 

comunidade acadêmica em 2021, destacamos a criação do portfólio que pode ser conferido aqui: 

https://sites.google.com/view/portfolio-paap/bem-vindoa, com material exclusividade para 

maetrial sobre tecnologias educacionais e letramento digital.  

 A seguir destacamos os pontos do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI as 

ações que foram realizadas, as que estão sendo realizada e as finalizadas. 
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3 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL-PDI 

 O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da Coordenadoria 

de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA), vinculada à Escola Integrada de 

Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), em parceria com a Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Ceará (UFC),  visa atender as ações 

pevistas no PDI 2018-2022.  

 O PDI visa organizar a apresentar ações integradas do planejamento participativo, 

estratégico e avaliativo, bem como, tem por finalidade a ampliação e efetividade dos processos 

do tripé que constitue a gestão acadêmica.  

 Com base nisso, apresentamos na perspectiva do PDI 2018-2022 possibilidades de 

contribuição para inovação do eixo ensino da instituição. 

Quadro 7. Síntese das atividades do PDI 2018-2020. 
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Fonte: COIDEA/PAAP. 

 
A partir da perspectiva de inovação dos eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, 

a Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA), propõe, organizar e coordenar 

ações voltadas à formação continuada de professores, técnicos e estudantes da UFC, visando ao constante 

aprimoramento profissional, a fim de contribuir para a excelência da qualidade acadêmica dos cursos de 

graduação da UFC, por meio de inovação tecnológica e das metodologias emergentes e disruptivas.  

O Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior(PAAP) tem como objetivos 

principais para contemplar o PDI 2018-2022:  

I – acolher os docentes ingressantes na UFC durante o período de Estágio Probatório e 

oferecer-lhes atividades voltadas à formação para a docência no ensino superior; 

II – organizar ações de formação docente para todos os professores da UFC, numa 

perspectiva de inovação pedagógica, visando o constante aprimoramento de sua atuação nos 

cursos de graduação; 

III – apoiar ações formativas em unidades, centros e institutos visando sempre a inovação 

no ensino, pesquisa, extensão; 

IV – acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos professores da UFC, propondo 

espaços de reflexão, discussão e avanços em seus lócus de atuação. E ainda, 1. Implementar nos cursos de 

graduação, vigentes e a serem criados, currículos flexíveis para atenderem: a) as necessidades de melhor 

articulação teoria e prática; b) indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão; c) inclusão; d) 

internacionalização; e) sustentabilidade ambiental; e, f) formação baseada em metodologias ativas de 

ensino e aprendizagem. 

 

 As ações visaram a:  

1.1 Fortalecer os eventos institucionais destinados à discussão e socialização de experiências de ensino. 

(EIDEIA/PROGRAD/PRPPG); 
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1.2 Ampliar a capacitação dos docentes para o uso das Tecnologias da Comunicação e Informação – TIC 

nos processos de ensino e de aprendizagem. (EIDEIA);  

1.3 Orientar os cursos para a adoção de modalidades híbridas de ensino, utilizando metodologias virtual 

(on-line) e presencial, disseminando a prática do uso de tecnologias ativas, inovadoras e a distância no 

ensino. (EIDEIA);  

1.4 Apoiar a elaboração de material didático para aulas na modalidade EaD.  

(UFC VIRTUAL/EIDEIA);  

1.5 Elaborar propostas de acompanhamento (tutoria) para os professores recém ingressos na UFC para a 

socialização ou compartilhamento de experiências pedagógicas e orientação para o ensino e a pesquisa na 

UFC. (EIDEIA) 

Propostas iniciadas para alinhamento DOS CURRÍCULOS FLEXÍVEIS COM A IDEIA DE 

ENSINO HÍBRIDO: SIMPÓSIO FORMATIVO (CONSIDERANDO OS 20% PREVISTOS NA 

LDBEN, ATÉ 40% - DE ACORDO COM A Portaria Normativa MEC n.º 2.117/2019) - Conversar com 

a UFCVIRTUAL  para montar equipe de Transição Didática: comissão de trabalho (CONVITE VIA SEI 

ofício).  

Aprimorar os programas de formação continuada para a docência no Ensino Superior, no âmbito 

da UFC, possibilitando o compartilhamento de: 

a)  novas metodologias de ensino; 

b) o  intercâmbio de experiências e práticas pedagógicas; e,  

c) o desenvolvimento de competências interpessoais.  

1.6 Promover ações de formação pedagógica para os jovens professores 

Criar Comunidades Virtuais para acompanhar os professores da UFC  

Criar edital de professores voluntários para acompanhamento de jovens professores 

1.7 Consolidar o PAAP como ação coletiva de aprendizagem e espaço de formação continuada coerente 

com uma teoria e com um projeto de reconstrução da realidade do Ensino. 

Aprovação e consolidação da Resolução do Programa nas instâncias superiores da UFC, como 

proposta de Multiletramentos sobre: 

Currículo;  

Digital; 

Docência, ética e inclusão; 

Metodologia Científica 

Ação 

Tipos de organização de currículos, avaliação e planejamento 

Metodologias Ativas 

Desenho Pedagógico Universal; 

Chamada à IC. 

 

Ações do PAAP para subsidiar a formação continuada:  

➢ DComp: Docência Compartilhada; 

➢ InForma (Inovação na Formação): Ação  que objetiva o desenvolvimento de programa de entrevistas 

na rádio e TV universitária; 

➢ LITA (Laboratório de Inovação técnico-acadêmica): Visa ofertar cursos e/ou minicursos para 

88



professores, técnicos e estudantes da UFC; 

➢ PAAP-Artes: Ação que tem a finalidade de apresentar atividades de Arte que envolvam a inovação e 

valorização da área; 

➢ PAAP-IC:  é um espaço de apresentação e  divulgação da  inovação na pesquisa Científica na UFC; 

➢ PAAP-In: (Inclusão):  Espaço de discussão e desenvolvimento de ações que visem a acessibilidade e 

inclusão;  

➢ Prêmio InovPed: (Inovação Pedagógica): Em parceria com a PROGRAD, visa selecionar as melhores 

práticas pedagógicas,; 

➢ ProfInsp: ProfInsp (Professores Inspiradores): Essa ação visa homenagear o professor, que fez ou faz 

a diferença na vida escolar ou acadêmica de professores, técnicos ou estudantes da UFC.  

Atvidades em continuidade em 2021 trazem porpostas efetivas dos professores, 

técnicos administrativos assessores do PAAP se propõem a continuar assessorando o 

Programa - do planejamento das ações formativas até a execução e avaliação dos 

resultados com o mesmo empenho e dedicação.  

Cada um desenvolvendo atividades específicas, mas todas em sintonia com os 

objetivos do PDI, e a missão da COIDEA/PAAP junto a UFC e a comunidade acadêmica.  

O gráfico de todas as atividades estão no anexo I dessse relatório. 
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PLANO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA
INOVAÇÃO E INCLUSÃO EM 2021
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PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: 
INOVAÇÃO E INCLUSÃO

A Universidade Federal do Ceará prima pela acolhida, apoio 
e acompanhamento técnico-pedagógico de seus profissionais 
no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, com foco sempre na 
qualidade da aprendizagem dos estudantes, para que eles se 
formem sob o prisma da educação empreendedora, a qual  im-
pulsiona a inovação e fomenta a formação de um sujeito criativo, 
com capacidade técnica, excelência acadêmica e autonomia, 
sob os princípios de uma visão holística, humana e socioemo-
cional para resolver problemas, enfrentar situações de conflito 
e empreender na vida profissional e pessoal. Nessa empreitada, 
o Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior 
da UFC, denominado Programa de Apoio e Acompanhamento 
Pedagógico (PAAP), da Coordenadoria de Inovação e Desen-
volvimento Acadêmico (COIDEA), vinculada à Escola Integrada 
de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), tem como 
missão a formação contínua de professores, técnicos e estu-
dantes, oferecendo apoio técnico-pedagógico por meio das 
metodologias ativas, tecnologias educacionais e letramento di-
gital que envolvam os projetos de ensino, pesquisa, extensão e 
excelência na gestão acadêmica, com fins na atualização das 
temáticas da educação superior, aprimoramento da capacida-
de e melhoria no desempenho de talentos internos.

Para tanto, o PAAP, em parceria com as Pró-Reitorias de 
Graduação (PROGRAD) e de Gestão de Pessoas (PROGEP) da 
UFC, trabalhou intensamente no ano de 2020 e mais uma vez dá 
continuidade às ações formativas para os professores, os téc-
nicos e também os  estudantes neste momento desafiador da 
pandemia de covid-19. As ações formativas seguirão uma pro-
gramação com temáticas planejadas pela equipe e temáticas 
sob demanda dos cursos da própria Instituição.

No entendimento de que há diferentes processos formativos 
em desenvolvimento na UFC e, como consequência, diferentes 
demandas, o PAAP tomou para si o desafio de atrair profissio-
nais especialistas em temáticas específicas e de convidá-los 
para corroborar o programa com ações como webconferên-
cias, webinários, weboficinas, webcursos, entre outras. Todas 
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PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

as ações têm o objetivo de promover melhoria no desempenho 
profissional e acadêmico de técnicos, estudantes e professores, 
em especial destes últimos que estão em estágio probatório, 
considerando que eles precisam ser bem assistidos enquanto 
se adaptam ao exercício da docência e à rotina acadêmica. No 
entanto, é motivação para o PAAP a formação continuada no 
âmbito técnico e pedagógico de toda a comunidade da UFC.

As ações do programa revelam que a formação continuada 
é um importante processo para a inovação acadêmica; tal 
importância se mostra no primeiro semestre de 2021, a partir de 
uma programação diversificada e atual. Nos meses de janeiro e 
fevereiro, o foco está nas temáticas sobre metodologias ativas, 
enquanto nos meses de março e abril teremos formações volta-
das a metodologia científica, didática e práticas pedagógicas, a 
fim de atender a demandas de nossa comunidade acadêmica. 
Fechando o primeiro semestre, o destaque é para o curso de Ensi-
no Híbrido, que será ministrado nos meses de maio, junho e julho.

Em paralelo, o PAAP apresentará o PAAP-Integrador, que en-
volve atividades sobre iniciação à ciência, inclusão e acessibili-
dade, atividades do Coral PAAP – Maestro Orlando Leite e as per-
formances do PAAP-Artes. Todas as ações são de fácil acesso e  
ficam disponíveis nas mídias de socialização virtual do PAAP:  

Site: http://www.paap.ufc.br 

Portfólio: https://sites.google.com/view/portfolio-paap/portf%C3%B3lio?authuser=0  

Grupo: https://groups.google.com/u/2/g/prorgama-de-apoio-e-acompanhamento-
pedaggico-paap 

E-mail: paappaap2020@gmail.com; paap@eideia.ufc.br 

Twitter: https://twitter.com/ProgramaPaap 

Instagram: https://www.instagram.com/paapufc/

Facebook: https://www.facebook.com/paap.paap.35380 

YouTube: https://www.youtube.com/c/
ProgramadeApoioeAcompanhamentoPedag%C3%B3gicoPAAP/featured 

Comunidade Virtual do PAAP no SIGAA: https://si3.ufc.br/sigaa/cv/visualizar_
comunidades.jsf 

Podcast: https://anchor.fm/paap
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Sabemos que a excelência acadêmica e a inovação profis-
sional estão presentes nas novas narrativas que professores, 
técnicos e estudantes desenvolvem na Universidade, e também 
estão no pensamento crítico, na capacidade de interagir com 
respeito, empatia, compreensão dos conflitos mundiais e co-
nhecimento intercultural dos sujeitos. Assim, as ações do PAAP 
possibilitam o aprimoramento de competências cognitivas e 
socioemocionais, que tangenciam as relações professor, técni-
co e estudante.

No desejo de que nossa programação atenda às expecta-
tivas da comunidade acadêmica, informamos as ações plane-
jadas para o período de janeiro a julho e esclarecemos que os 
cursos ocorrerão via Google Meet. Na Comunidade Virtual no SI-
GAA (CVSIGAA) os participantes poderão se comunicar com os 
assessores do PAAP e expor seus aprendizados, propor discus-
sões e apresentar dúvidas sobre as atividades em andamento.

JANEIRO/2021 (Realizadas)
VÍDEOS (Reestreias)

WEBCONFERÊNCIA/WEBINÁRIO CONVIDADO / RESPONSÁVEL DATA / HORÁRIO  

Introdução às metodologias ativas

Metodologias ativas e modelos híbridos no 
contexto da pandemia José Manuel Moran

11/1
16h

Metodologias ativas: princípios, fundamentos 
e experiências

João Batista Bottentuit 
Junior

12/1
16h

Metodologias ativas: prática

Metodologias ativas: alguns exemplos práticos Henrique Pereira Barros 13/1
16h

Grupo tutorial (PBL): o funcionamento do 
grupo tutorial em ensino remoto Lília Maria Carneiro Câmara

14/1
16h

Ensino híbrido: aprendendo on-line, off-line e 
on-life

Felipe Rodrigues Magalhães 
de Aguiar

15/1
16h

Google Meet: atualizações e possibilidades de 
uso pedagógico

Gilberto Santos Cerqueira
17/1
16h
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WEBCURSO

CURSO METODOLOGIAS ATIVAS E GRUPO TUTORIAL

TEMAS/ATIVIDADES PROFESSORES / TUTORES DATA / HORÁRIO

TEMA 1 – Como o adulto aprende?
Bases pedagógicas e neurológicas da 
aprendizagem

Lília Maria Carneiro Câmara
Douglas Jonathan de Menezes 
Saraiva
Apoio técnico: Adriana Madja dos 
Santos Feitosa

18/1
14h a 18h

TEMA 2 – Currículo, competências 
educacionais e matriz educacional na 
perspectiva da ABP – Reunião de análise 
do problema: desafios da vida docente

Lília Maria Carneiro Câmara, Gilberto 
Santos Cerqueira, Antônio Miguel 
Furtado Leitão, Antônio Paulo de 
Hollanda Cavalcanti e Cássio 
Marinho Campelo
Apoio técnico: Adriana Madja dos 
Santos Feitosa

19/1
14h a 18h

Tempo reservado para estudo individual

Lília Maria Carneiro Câmara, Gilberto 
Santos Cerqueira, Antônio Miguel 
Furtado Leitão, Antônio Paulo de 
Hollanda Cavalcanti e Cássio 
Marinho Campelo
Apoio técnico: Adriana Madja dos 
Santos Feitosa

20/1
14h a 18h

Tempo reservado para estudo individual

Lília Maria Carneiro Câmara, Gilberto 
Santos Cerqueira, Antônio Miguel 
Furtado Leitão, Antônio Paulo de 
Hollanda Cavalcanti e Cássio 
Marinho Campelo
Apoio técnico: Adriana Madja dos 
Santos Feitosa

21/1
14h a 18h

Reunião de resolução do problema 
“Desafios da vida docente” – Avaliação 
de desempenho no grupo tutorial e 
avaliação do curso

Lília Maria Carneiro Câmara, Gilberto 
Santos Cerqueira, Antônio Miguel 
Furtado Leitão, Antônio Paulo de 
Hollanda Cavalcanti e Cássio 
Marinho Campelo
Apoio técnico: Adriana Madja dos 
Santos Feitosa

22/1
14h a 18h
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WEBCURSO

CURSO METODOLOGIAS ATIVAS E ROLE PLAY – TURMA 1

AULAS/TEMAS PROFESSORES/CONVIDADO(A) DATA/HORÁRIO    

Aulas 1 e 2 – Aprendizagem
Baseada em Time

Gilberto Santos Cerqueira, Renata 
Sousa e Silva, Antônio Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

25/1
  15h a 18h30min

Aulas 3 e 4 – Socrative e TBL Active

Gilberto Santos Cerqueira, Renata 
Sousa e Silva, Antônio Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

26/1
14h a 18h30min

Aulas 5 e 6  – Etapas do TBL e 
aplicação prática

Gilberto Santos Cerqueira, Renata 
Sousa e Silva, Antônio Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

27/1
15h a 18h30min

Aulas 7 e 8 – Role Play

Gilberto Santos Cerqueira, Renata 
Sousa e Silva, Antônio Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

28/1
15h a 18h 30min 

Aulas 9 e 10 – Avaliação e 
fechamento – Avaliação do curso

Gilberto Santos Cerqueira, Renata 
Sousa e Silva, Antônio Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

29/1
15h a 18h30min

96



PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

ATIVIDADES DO PAAP-INTEGRADOR

LIVES E VÍDEOS CONVIDADO DATA/HORÁRIO  

Podcast 1 – Música e UFC
O maestro da Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal do Ceará fala 
sobre os cursos de música

Prof. Leandro Libardi Serafim
Entrevistador
Márlon Cavalcanti Lima

5/1
10h

Recital dos integrantes do Núcleo de 
Experimentações Operísticas (NEOU) 
da UFC

Vídeo: Cancionando 15/1
18h

Podcast 2 – PAAP
Tema: O que é o PAAP?

Profª Maria José Costa dos Santos
Entrevistador
Márlon Cavalcanti Lima

18/1
16h

PAAP-ARTES 
Coral PAAP – Maestro Orlando Leite

Profª Ana Cléria Rocha
Acolhida aos novos membros

21/1
17h

PAAP-ARTES 
Videoarte: Recital de Violino e 
Percussão

Com Helena Piccazio e Bruna Piccazi
22/1
18h

Podcast 3
Tema: Didática e práticas 
pedagógicas

Profª Marta Regina Furlan de Oliveira
Entrevistador
Márlon Cavalcanti Lima

25/1
16h

PAAP IC
Ciência.Br

Webconferência
Prof. Aldo Ângelo Moreira Lima
Mediadores 
 Prof. Emmanuel Prata de Souza e 
Prof. Pedro Marcos Gomes Soares 

27/1
16h

PAAP-ARTES 
Coral PAAP – Maestro Orlando Leite

Profª Ana Cléria Rocha
I Encontro de Novos Membros do 
Coral

28/1
17h

PAAP-ARTES

VIDEOARTE
Dando corpo à voz

Profª  Simone Santos Sousa
29/1
18h
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FEVEREIRO/2021
WEBCURSO 20 HORAS

CURSO METODOLOGIAS ATIVAS E ROLE PLAY - TURMA II

AULAS/TEMAS  PROFESSORES/CONVIDADO(A) DATA/HORÁRIO

Aula 1 e 2 – Aprendizagem Baseada 
em Time

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

01/02
15h às 18h30min

Aula 3 e 4– Socrative e TBL Active

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

02/02
15h às 18h30min

Aula 5 e 6  – Etapas do TBL e 
aplicação prática

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

03/02
15h às 18h30min

Aula 7 e 8 – Role Play

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

04/02
15h às 18h30min 

Aula 9 e 10– Avaliação e Fechamento
Avaliação do curso

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

05/02
15h às 18h30min
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WEBCURSO 20 HORAS

CURSO METODOLOGIAS ATIVAS E ROLE PLAY - TURMA III

AULAS/TEMAS  PROFESSORES/CONVIDADO(A) DATA/HORÁRIO

Aula 1 e 2 – Aprendizagem Baseada 
em Time

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

08/02
15h às 18h30min

Aula 3 e 4– Socrative e TBL Active

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão 
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

09/02
15h às 18h30min

Aula 5 e 6  – Etapas do TBL e 
aplicação prática

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

10/02
15h às 18h30min

Aula 7 e 8 – Role Play

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

11/02
15h às 18h30min 

Aula 9 e 10– Avaliação e Fechamento
Avaliação do curso

Prof. Gilberto Santos Cerqueira; 
Profa. Renata Sousa e Silva; 
Prof. Miguel Leitão
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

12/02
15h às 18h30min
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CURSO  – 20 HORAS

WEBCURSO CONVIDADO DATA/HORÁRIO    

SALA DE AULA INVERTIDA E METODOLOGIAS ATIVAS COM EXEMPLOS
CONCRETOS PARA O ENSINO DE LÍNGUAS

Aula 1 – O que são metodologias 
ativas e quais os papéis de 
professores e alunos em contextos de 
uso das tecnologias digitais

Prof. Francisco Wellington 
Borges Gomes 
Apoio técnico: Prof. 
Emmanuel Prata

– 2/2, das 16h às 18h 
(aula síncrona)
– De 2 a 4/2 
(atividades 
assíncronas em 
plataforma on-line  – 
CVSIGAA)

Aula 2 – Sala de aula invertida: 
estratégias para o ensino de 
habilidades linguísticas

Prof. Francisco Wellington 
Borges Gomes 
Apoio técnico: Adriana Madja 
dos Santos Feitosa

– 4/2, das 16h às 18h 
(aula síncrona)

 – De 5 a 9/2 
(atividades 
assíncronas em 
plataforma on-line  – 
CVSIGAA)

Aula 3 – Gamificação, interação e 
autonomia na sala de aula de língua 
inglesa

Prof. Francisco Wellington 
Borges Gomes 
Apoio técnico: Adriana Madja 
dos Santos Feitosa

– 9/2, das 16h às 18h 
(aula síncrona)

– De 10 a 12/2
(atividades 
assíncronas em 
plataforma on-line 
CVSIGAA)

Aula 4 – Ensino híbrido: integrando 
experiências on-line e presenciais

Avaliação do curso

Prof. Francisco Wellington 
Borges Gomes 
Apoio técnico: Adriana Madja 
dos Santos Feitosa

– 12/2, das 16h às 18h 
(aula síncrona)
  
 – De 13 a 15/2 
(atividades 
assíncronas em 
plataforma on-line  – 
CVSIGAA)
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ATIVIDADES DO PAAP-INTEGRADOR

LIVES E VÍDEOS RESPONSÁVEIS DATA/HORÁRIO 

Podcast 4 
Tema: Metodologias ativas na educação
Convidado:  Samuel Brauer

Entrevistador
Márlon Cavalcanti Lima

Estreia
1º/2

Coral PAAP – Maestro Orlando Leite
Profª Ana Cléria Rocha
Maestrina 

4/2
17h

PAAP-ARTES
estreia programação 2021
Ciclo de conversas Educação e Arte

Profª Simone Santos 
Sousa
Convidada: Eleni 
Vosniadou

5/2
18h

Coral PAAP – Maestro Orlando Leite
Profª Ana Cléria Rocha
Maestrina 

11/2
17h

Podcast 5
 Tema: Direitos autorais
Convidada: Elisianne Campos

Entrevistador
Márlon Cavalcanti Lima

Estreia:
 15/2
10h

PAAP-In 
 Inclusão e Acessibilidade na UFC
Convidado
Prof. Jorge Brandão
Profª Rosângela Albuquerque

Profª Maria José Costa 
dos Santos

24/2
16h 

PAAP-ARTES
“Do Prometeu Moderno ao Prometeu 
Contemporâneo - Live AV @ PAAP#1”
Coletivo Intervalos & Ritmos (Projet’ares 
Audiovisuais / PPGArtes / UFC)

Profª Milena Szafir
Grupo de estudos 
e braço artístico da 
pesquisa Projet’art 
Audiovisuais do 
Programa de
Pós-Graduação em 
Artes (ICA/UFC)

19/2
18h
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CURSO  – 10 HORAS

WEBCURSO CONVIDADO DATA/HORÁRIO    

CURSO DE INTRODUÇÃO AO LATEX E METODOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTO

Aulas 1 e 2 – Introdução e Conceitos Básicos

Profª Francisca 
Aparecida Prado Pinto
Apoio técnico: Prof. 
Emmanuel Prata de 
Souza

22/2
18h a 20h

Aulas 3 e 4 – Fundamentos do LATEX e Atividades

Profª Francisca 
Aparecida Prado Pinto
Apoio técnico: Prof. 
Emmanuel Prata de 
Souza

23/2
18h a 20h

Aula 5 – Editores on-line

Profª Francisca 
Aparecida Prado Pinto
Apoio técnico: Prof. 
Emmanuel Prata de 
Souza

24/2
18h a 20h

Aulas 6 e 7 – Templates de documentos e modelo 
de trabalho acadêmico no formato ABNT
Avaliação do curso

Profª Francisca 
Aparecida Prado Pinto
Apoio técnico: Prof. 
Emmanuel Prata de 
Souza

25 e 26/2
18h a 20h
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Destaques do mês de fevereiro

 Destacamos em fevereiro uma atividade formativa para 
os discentes. Será uma atividade ofertada por estudantes bol-
sistas do Grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem 
(G-Tercoa/CNPq) da UFC. Acompanhe a programação a seguir:

WEBOFICINAS DESCRIÇÃO DATA/HORÁRIO    

WEBOFICINAS PARA DISCENTES

WEBOFICINA 1 – Descomplicando o 
Lattes

O que é? Para que serve? Como 
fazer? Apresentar o currículo 
Lattes aos estudantes da UFC 
para que eles façam  o seu 
cadastro na plataforma. Mostrar  
a necessidade de sua constante 
atualização à medida que forem 
participando efetivamente da 
vida acadêmica

25/2
10h

WEBOFICINA 2 – Excel: tabelas e gráficos
Desenvolver nos alunos a 
habilidade de conhecer e 
construir tabelas e gráficos em 
planilhas eletrônicas

26/2
10h

WEBOFICINA 3 – Elementos estruturantes 
do resumo científico

Favorecer a compreensão da 
estrutura de um resumo e o 
desenvolvimento de habilidades 
para escrever resumos científicos 
em eventos universitários

25/2
14h

WEBOFICINA 4 – O SIGAA como recurso 
tecnológico de interação acadêmica

Visa apresentar aos estudantes 
o uso do Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmica 
(SIGAA) como uma ferramenta 
on-line disponível para a 
comunidade institucional que 
busca facilitar a comunicação, 
e, principalmente, estreitar 
a relação professor-aluno, 
contribuindo para os  processos 
de ensino e aprendizagem

26/2
14h

Para se inscrever nas weboficinas para discentes,  acesse o 
link https://forms.gle/6f2v17VZvUcxgswk8. 

 Ainda em fevereiro será publicado o E-bookSigaa. Para 
saber mais, acompanhe nossas redes sociais. O e-book é uma 
tentativa de otimizar o trabalho docente e discente no espaço 
virtual do SIGAA Acadêmico. 
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MARÇO/ABRIL
CURSO – 16 HORAS

WEBCURSO CONVIDADO/RESPONSÁVEL DATA/HORÁRIO

CURSO SOBRE METODOLOGIA CIENTÍFICA 

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS E SÍNCRONAS Prof. Antônio Roberto Xavier
Apoio técnico: Profª Dijane 
Victor Rocha

1º a 10/3
(14h30min a 

17h30min)

ASSÍNCRONAS (1H)
Vídeo inaugural do curso: Técnicas e 
procedimentos para publicação de artigos 
científicos em periódicos internacionais

Prof. Antônio Roberto Xavier
Apoio técnico: Profª Dijane 
Victor Rocha

1º/3
Reestreia de 
vídeo Canal 

Youtube PAAP
14h30min

ASSÍNCRONAS (2H) 
Aula 1 – Como escrever um artigo científico 
passo a passo

Prof. Antônio Roberto Xavier
Apoio técnico: Profª Dijane 
Victor Rocha

2/3

SÍNCRONAS (2H)
Aula 2 – Dez passos para produzir artigo 
científico de sucesso

Prof. Antônio Roberto Xavier
Apoio técnico: Profª Dijane 
Victor Rocha

3/3
(14h30min a 

17h30min)

SÍNCRONAS (3H)
Aula 3 – Principais paradigmas da pesquisa 
em educação realizada no Brasil

Prof. Antônio Roberto Xavier
Apoio técnico: Profª Dijane 
Victor Rocha

4/3
(14h30min a 

17h30min)

SÍNCRONAS (3H)

Aula 4 – O método fenomenológico e a sua 
importância para as pesquisas em  educação

Prof. Antônio Roberto Xavier
Apoio técnico: Profª Dijane 
Victor Rocha

5/3
(14h30min a 

17h30min)

ASSÍNCRONAS (2H)
Aula 5 – Pesquisas educacionais: abordagens 
teórico-metodológicas

Prof. Antônio Roberto Xavier
Apoio técnico: Profª Dijane 
Victor Rocha

8/3

SÍNCRONA – FINAL (3H)
Aula 6: Produção – Avaliação do curso

Prof. Antônio Roberto Xavier
Apoio técnico: Profª Dijane 
Victor Rocha

10/3
(14h30min a 

17h30min)
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CURSO – 16 HORAS 

WEBCURSO CONVIDADO/RESPONSÁVEL DATA/HORÁRIO  

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO
COLETIVO DE CORDAS FRICCIONADAS – MÓDULO 2

 

Aula 1 – Exercícios preparatórios baseados na 
metodologia de Paul Rolland

 Profª Liu Man Ying
Apoio técnico: Profª Maria 
José Costa dos Santos

2/3
19h a 21h

Aula 2 – Eixos corporais, equilíbrio e tonificação
 Profª Liu Man Ying
Apoio técnico: Profª Maria 
José Costa dos Santos

9/3
19h a 21h 

Aula 3 – Introdução e análise do método all for 
strings, de Anderson Frost

 Profª Liu Man Ying
Apoio técnico: Profª Maria 
José Costa dos Santos

16/3
19h a 21h 

Aula 4 – Método all for strings volume 1 – parte 1  Profª Liu Man Ying
Apoio técnico: Profª Maria 
José Costa dos Santos

23/3
19h a 21h 

Aula 5 – Método all for strings volume 1 – parte 2  Profª Liu Man Ying
Apoio técnico: Profª Maria 
José Costa dos Santos

30/3
19h a 21h 

Nesse curso pretende-se que professores e estudantes se 
familiarizem com as principais metodologias de ensino coleti-
vo de cordas friccionadas. Com foco na fase inicial da apren-
dizagem instrumental, estudaremos a aplicação de exercícios 
preparatórios para o ensino coletivo de cordas baseado em 
princípios da psicomotricidade e desenvolvimento motor; me-
todologia de Paul Rolland; metodologia do all for strings, de An-
derson Frost, entre outros.

A seguir, o Curso de Didática e Práticas Pedagógicas. 
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CURSO – 40 HORAS

WEBCURSO CONVIDADO DATA/HORÁRIO

CURSO SOBRE DIDÁTICA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Módulo I: Fundamentos da Educação Superior

Aula 1 – Aula inaugural: Live – Docência 
no Ensino Superior e  Abertura do 
XII Encontro de Docência do Ensino 
Superior

Webconferencista
 Profª Marta Regina Furlan de 
Oliveira

Mediadora
 Profª Maria José Costa dos Santos

10/3
 14h 

Aula 2 – Concepções de educação, 
sociedade e sujeito

Aula 3 – Ser/estar professor e 
profissionalização docente

Ministrante
Profª Marta Regina Furlan de 
Oliveira

Assistente
  Profª Maria José Costa dos Santos

11 a 22/3
9h a 12h

Módulo II: Didática e Práticas Pedagógicas

Aula 4 – Didática e prática docente
Aula 5 – Relação entre professor e 
estudante do ensino superior
Aula 6 – Elementos da prática 
pedagógica docente: planejamento, 
metodologia e avaliação
Aula 7 – Planejamento e transposição 
didática do ensino

Ministrante 
Profª Marta Regina Furlan de 
Oliveira

Assistente
  Profª  Maria José Costa dos 
Santos

29/3 a 19/4 
9h a 12h

Avaliação do curso CVSIGAA 20/4
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ATIVIDADES DO PAAP-INTEGRADOR

LIVES E VÍDEOS RESPONSÁVEL DATA / HORÁRIO  

Podcast 6:
Tema: O audiovisual como recurso educacional
Convidado:  Eduardo Dias

Entrevistador
Márlon Cavalcanti Lima

Estreia
 1º/3

Coral PAAP – Maestro Orlando Leite
Profª Ana Cleria Rocha
Maestrina 
Obs.: Homenagem às 
mulheres da UFC

4/3
17h

PAAP-Artes
Profª Simone Santos Sousa 5/3

Dia da Mulher na UFC
Entrevistas ao vivo com mulheres da UFC, 
histórias de sucesso, superação e inspiração

Equipe PAAP
8/3
16h

Coral PAAP – Maestro Orlando Leite
EU2020

Profª Ana Cléria Rocha
Maestrina

11/3
17h

Coral PAAP – Maestro Orlando Leite
Maestrina
Profª Ana Cléria Rocha

18/3
17h

PAAP-IC
Ciência.Br

Prof. Emmanuel Prata de 
Souza
 Prof. Pedro Marcos Gomes 
Soares 

24/3
16h 

PAAP-Artes
 Série Música Erudita para leigos: meu 
compositor e intérpretes favoritos

Profª Liu Man Ying 19/3
18h

A seguir, destaca-se o curso de POGIL e Gamificação. A PO-
GIL envolve a ideia de Processo de Aprendizagem Orientada por 
Inquérito Guiado. Trata-se de uma metodologia ativa de ensi-
no que surgiu na Universidade de Nova York, em Stony Brook, 
nos Estados Unidos, com os professores Franklin e Marshall. Essa 
metodologia projeta as atividades de sala de aula ancorada na 
concepção de como os sujeitos desenvolvem seus aprendiza-
dos. Nesse curso, será trabalhada a POGIL aliada às ideias de 
Gamificação, a partir de estratégias pedagógicas sobre o uso 
de jogos que visem maior engajamento, motivação e facilitem 
o aprendizado. Informa-se aos interessados que o curso é todo 
síncrono e hands-on.
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WEBCURSO – 20h

CURSO POGIL E GAMIFICAÇÃO COM KAHOOT E SOCRATIVE

AULAS/TEMAS  PROFESSORES/CONVIDADO(A) DATA/HORÁRIO    

Aula 01 – Aula Inaugural: O POGIL como 
ferramenta de ensino ativo 
 

Profa. Maria Elenir Nobre 
Pinho Ribeiro;
 Prof. Gilberto Santos 
Cerqueira
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

22/03
15h às 18h

Aula 02 – Métodos e técnicas de uso do 
Pogil 

Profa. Maria Elenir Nobre 
Pinho Ribeiro;
 Prof. Gilberto Santos 
Cerqueira
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

23/03
15h às 18h

Aula 03 – Kahoot como ferramenta 
didática 

Profa. Maria Elenir Nobre 
Pinho Ribeiro;
 Prof. Gilberto Santos 
Cerqueira
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

24/03
16h às 19h

Aula 04 – Gamificando as aulas com o 
Socrative 

Profa. Maria Elenir Nobre 
Pinho Ribeiro;
 Prof. Gilberto Santos 
Cerqueira
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

25/03
16h às 19h

Aula 05 – Apresentação e avaliação do 
curso

Profa. Maria Elenir Nobre 
Pinho Ribeiro;
 Prof. Gilberto Santos 
Cerqueira
Apoio técnico: Nataly Alves 
Holanda

26/03
16h às 19h

No mês de março teremos também o XII Encontro de Do-
cência no Ensino Superior (EDES), que ocorrerá dentro dos En-
contros Universitários (EU) 2020 da Universidade, a serem reali-
zados, em formato virtual, por causa da pandemia de covid-19, 
de 10 a 12 de março de 2021, em todos os campi da Capital e do 
Interior. Com relação ao EDES, as apresentações serão realiza-
das exclusivamente na modalidade oral e no formato remoto. 

Com o objetivo de cultivar um espaço de compartilhamento 
de saberes e experiências pedagógicas inovadoras de profes-
sores da UFC, bem como de vivências em estágio de docência 
dos estudantes dos programas de pós-graduação (mestrado 
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e doutorado), esperamos que os Encontros contribuam para a 
problematização, principalmente no que se refere às questões 
relacionadas à inovação pedagógica nos processos de ensino e 
de aprendizagem, a partir dos eixos de discussões que contem-
plam: práticas educativas de inclusão; trabalho e saúde; forma-
ção e currículo; didática e avaliação; e tecnologias digitais.

Durante os EU 2020, no XII Encontro de Docência do Ensino 
Superior, ocorrerá a segunda edição do Projeto PROFINSP (Pro-
fessores Inspiradores). O projeto proporciona aos docentes e 
técnicos da UFC a oportunidade de homenagear seu professor 
inspirador, que pode ser da rede pública ou privada e de qual-
quer período da vida estudantil. Portanto, se você teve ou tem 
na sua vida de estudante um professor que no exercício da do-
cência o inspirou ou continua inspirá-lo a estudar, a aprender, 
a se desafiar e a querer crescer como pessoa e como profissio-
nal, você poderá fazer sua homenagem. Para tanto, responda 
ao formulário (https://forms.gle/fZ3eSJrP32hZBL7h8) no período 
de 20 de janeiro a 20  de fevereiro de 2021 e aguarde nossa co-
municação informando se você foi selecionado. Para entender 
melhor, acesse http://www.paap.ufc.br.

Continuando com as atividades, em abril teremos o PAAP-
-Integrador repleto de novidades. Confira a seguir.
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ATIVIDADES DO PAAP-INTEGRADOR

LIVES E VÍDEOS CONVIDADO/RESPONSÁVEL DATA / HORÁRIO  

Coral PAAP – Maestro Orlando Leite
Profª Ana Cléria Rocha
Maestrina

8/4
17h

PAAP-Artes Profª Simone Santos Sousa
9/4
18h

Coral PAAP – Maestro Orlando Leite
Profª Ana Cléria Rocha
Maestrina

15/4
17h

Coral PAAP – Maestro Orlando Leite
Profª Ana Cléria Rocha 22/4

17h

PAAP-Artes Profª Milena Szafir
23/4
18h 

PAAP-In
Tema: O estigma associado às doenças 
mentais na sociedade brasileira 

Lindemberg André Saldanha de 
Sousa
Psicólogo

14/4
16h

Cora PAAP Maestro Orlando Leite
Profª Ana Cléria Rocha
Maestrina 

29/4
17h

Para os meses de maio, junho e julho, o destaque é o Curso 
sobre Ensino Híbrido. Confira as temáticas específicas, datas e 
horários de realização, bem como os convidados especialistas.
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MAIO/JUNHO/JULHO 
CURSO 40 HORAS

WEBCURSO CONVIDADO DATA / HORÁRIO  

CURSO – ENSINO HÍBRIDO

Boas-vindas à Plataforma Comunidade Virtual do 
SIGAA (1 hora)

Equipe PAAP
3 e 4/5

Assíncrona

Módulo 1: Ensino Híbrido: Concepções Teóricas e Metodológicas (12 horas)

Aula 1 – Introdução ao ensino híbrido 
Prof. Felipe Rodrigues 
Magalhães de Aguiar 

5/5 
Síncrona

16h

Aula 2 – Ensino híbrido e a aprendizagem 
colaborativa 

Profª Francisca Aparecida 
Prado Pinto

19/5
Síncrona

16h

Aula 3 – Ensino híbrido e as metodologias ativas (12h) Prof. Gilberto Santos Cerqueira 
02/6

Síncrona
16h

Módulo 2: Ensino Híbrido: Concepções Pedagógicas (12 horas)

Aula 4 – Ensino híbrido e a cultura maker Prof. Moisés Maia Neto
16/6

Síncrona
16h

Aula 5 – Ensino híbrido e a legislação Profª Cassandra Ribeiro Joye
30/6

Síncrona
16h

Aula 6 – Ensino híbrido: planejamento e avaliação Prof. Cleidivan Alves dos Santos
7/7

Síncrona
16h

Módulo 3: Ensino Híbrido: Plataformas de Aprendizagem (10 horas)

Aula 7 – Moodle Prof. Luís Roberto de Oliveira 
14/7

Síncrona
16h

Aula 8 – Solar
Prof. Emmanuel Prata de 
Souza

28/7
Síncrona

16h

Aula 9 – Google Classroom
Prof. Felipe Rodrigues 
Magalhães de Aguiar

4/8
Síncrona

16h

Aula 10 – SIGAA Prof. Gilberto Santos Cerqueira
18/8

Síncrona
16h

Finalização e entrega do projeto final do curso (5 horas)
Equipe PAAP
CVSIGAA

25/8
Assíncrona

Destacamos o Curso de Videoaula, que tem contemplado 
um público bem diverso, inclusive a comunidade envolta da UFC 
e de outras IES. Essa ação é feita em parceria com o Laboratório 
de Pesquisa, Avaliação e Medida (LABPAM), sob a organização do 
Prof. José Rogério Santana, da Faculdade de Educação (FACED), 
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da UFC. Em 2020, ano em que a pandemia nos trouxe surpresas, 
atendemos um público de 180 pessoas e,  em 2021, a proposta é 
para mais cinco turmas, mas sem limite de inscritos. Para este 
primeiro semestre de 2021, teremos três turmas. O curso tem 40 
horas de duração, distribuídas em atividades síncronas e assín-
cronas. Confira as datas da programação a seguir.

 

WEBCURSO RESPONSÁVEL INÍCIO  

CURSO FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO
EDUCACIONAL E DIDÁTICA PARA VIDEOAULAS (40 HORAS)

Turma 1: Curso Videoaula

Prof. José Rogério Santana
Equipe LABPAM
Equipe PAAP

12/4

Turma 2: Curso Videoaula 17/5

Turma 3: Curso Videoaula 17/5

O Prof. Rogério Santana destaca que em 2020 esse curso 
auxiliou muitos docentes que estavam iniciando suas práticas 
de aulas remotas e precisavam de suporte técnico-didático e, 
assim, o PAAP, sensível a essa situação, imediatamente lançou 
edital de inscrição, a princípio com 15 vagas. Em função da de-
manda ter superado o número de vagas ofertadas, o curso pre-
cisou ser realizado em 12 edições, já atendidas. Para participar 
das edições em 2021, inscreva-se nos cursos do PAAP.

Para as atividades do PAAP-Integrador nos meses de maio, 
junho e julho, informamos que teremos novidades. Confira o 
spoiler a seguir.

112



PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

PLANO DE FORMAÇÃO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

ATIVIDADES DO PAAP-INTEGRADOR

LIVES E VÍDEOS RESPONSÁVEL/DATA DIA/HORÁRIO  

Coral PAAP – Maestro Orlando leite

Ensaios síncronos transmitidos no Canal PAAP
Profª Ana Cléria Rocha 
Maestrina

Todas as 
quintas-feiras

das 17h às 
18h30min

PAAP-ARTES

Conferências
Concertos comentados

Dia 7/5  –  Profª Simone 
Santos Souza
Dia 21/5 –  Profª Liu Man 
Ying

18h

Conferências
Performances

Dia 11/6 –  Profª Simone 
Santos Souza
Dia 25/6 –  Profª Milena 
Szafir

18h

Conferências
Concertos comentados

Dia 9/7 – Profª Simone 
Santos Souza
Dia 23/7 –  Profª Liu Man 
Ying

18h

PAAP-IC

 Ciência.Br

Dia  23/6 – Prof. 
Emmanuel Prata de 
Souza 
Prof. Pedro Marcos 
Gomes Soares

16h

PAAP In

Inclusão e Acessibilidade na UFC

Dia 26/5
Dia 21/7
Profª Maria José Costa 
dos Santos

16h

Podcast 

Trata-se de um programa de entrevista com 
professores, profissionais e especialistas em 
diversos temas relacionados à educação e à UFC

Entrevistador
Marlon Cavalcanti Lima 
Estreia duas vezes 
ao mês, sempre às 
segundas-feiras

10h

Para se inscrever nos cursos do PAAP, acesse o link https://for-
ms.gle/NetmScXRzMrc8ZcC8. Não perca as novidades do Plano de 
Formação Continuada do  PAAP. Nos meses de maio, junho e julho 
teremos outras novidades.  Divulgaremos em breve.

As demais atividades formativas serão divulgadas à medida 
que se aproximarem as datas. Fiquem atentos. 
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QUER SABER MAIS SOBRE O PAAP?

Missão
Tem como missão a formação, capacitação e treinamen-

to contínuos de professores,   técnicos e estudantes, oferecen-
do apoio técnico-pedagógico, por meio de ações de formação 
continuada, subsidiado por metodologias ativas, tecnologias 
educacionais e letramento digital. O PAAP visa à transformação 
da Universidade para a inovação acadêmica, por meio de pro-
jetos de ensino, pesquisa, extensão e gestão de qualidade, com 
fins na excelência e no desempenho de talentos internos, com 
foco nos seguintes valores: (I) qualidade; (II) inclusão; (III) de-
senvolvimento; (IV) sustentabilidade; e (V) criatividade.

Objetivos
O objetivo principal é desenvolver atividades formativas que 

contribuam para a excelência acadêmica e o desempenho dos 
profissionais da Universidade, colaborando para a melhoria do 
desempenho individual de professores, técnicos e estudantes. 
Mais especificamente, objetivamos: I – apoiar ações voltadas à 
formação continuada de professores nos campi da Capital e do 
Interior; II –  realizar ações voltadas à formação continuada de 
professores visando ao aperfeiçoamento das práticas didático-
-pedagógicas; III –  orientar os professores em estágio probató-
rio, no âmbito das atividades prescritas no Regimento Geral da 
UFC e na Resolução nº  04, do CEPE, de 29 de fevereiro de 2016, a 
qual estabelece normas que regulam o estágio probatório sobre: 
a) proposição e divulgação de normas do programa de forma-
ção docente; sua fundamentação didático-científica; definição 
de carga horária mínima e convalidação de atividades afins; b) 
participação da equipe que compõe o programa de formação 
docente em reuniões presenciais e on-line nas unidades acadê-
micas da UFC; e c) elaboração e divulgação em meios eletrônicos 
de agenda semestral de atividades de formação a seu encargo e 
em parceria; IV –  oportunizar também a participação de alunos e 
servidores técnico-administrativos nas atividades desenvolvidas 
pelo Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico PAAP/
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UFC; V –   compor uma rede integrada de colaboradores nas 
ações de formação docente nas unidades acadêmicas da UFC 
que atendam ao perfil da indissociabilidade do desenvolvimento 
profissional com vistas ao cumprimento do Plano de Desenvol-
vimento Institucional  (PDI) da UFC, visando à: a) articulação en-
tre teoria e prática; b) relação entre ensino, pesquisa, extensão 
e gestão; c) flexibilização e interdisciplinaridade curricular; e d) 
permanente formação e desenvolvimento do profissional docen-
te; VI –  avaliar as ações planejadas e executadas no âmbito do 
programa de formação docente por meio dos programas e das 
ações de avaliação desenvolvidas pela COIDEIA/EIDEIA. 

Princípios
Promoção das relações multilaterais entre ensino, pesqui-

sa, extensão e gestão, compreendendo a importância de in-
vestimento acadêmico e profissional em professores, técnicos 
e estudantes, na busca pelo conhecimento e, principalmente, 
pela inovação acadêmica, demonstrando preocupação com o 
presente, mas, especialmente, pensando o futuro, no que se re-
fere ao papel da Universidade para a sociedade vigente. O Pro-
grama de Formação para a Docência no Ensino Superior será 
executado em fluxo contínuo e por tempo indeterminado e des-
tinado aos professores efetivos e em estágio probatório. O pro-
fessor em estágio probatório deverá cumprir a carga horária de 
ações formativas, que compreendam ensino, pesquisa, exten-
são e gestão. O professor efetivo poderá participar das ações 
formativas com carga horária livre a ser computada no Barema 
de progressão funcional da unidade acadêmica de lotação.

PAAP-Integrador

PAAP-Artes

Ação que tem a finalidade de apresentar atividades de arte 
que envolvam inovação e valorização da área, com foco em 
música, teatro, dança, cinema, entre outras. Essa ação tem o 
apoio das professoras Liu Man Ying e  Maria Juliana Figueiredo 
Linhares, do Curso de Música, do Instituto de Cultura e Arte (ICA).
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PAAP-IC

Espaço de divulgação da inovação na pesquisa científica 
na UFC, apresentado para a comunidade da UFC um estado da 
arte sobre os pesquisadores e suas conquistas, objetivando o 
despertar crítico quanto à pesquisa desenvolvida na nossa Ins-
tituição e mundo afora.

PAAP-In (Inclusão)

Espaço de discussão e desenvolvimento de ações que vi-
sem à acessibilidade e à inclusão, em parceria com a Secreta-
ria de Inclusão e Acessibilidade da UFC Inclui. 

Coral PAAP

A criação do Coral PAAP tem como propósito inovar e incre-
mentar as atividades culturais do Programa de Apoio e Acom-
panhamento Pedagógico (PAAP), promovendo a integração en-
tre professores, servidores e amigos da UFC. O Coral PAAP tem 
como regente a maestrina Ana Cléria Rocha (ICA) e no seu re-
pertório serão incluídos diversos gêneros musicais, como sam-
ba, pop, reggae,  sertanejo, bossa e música regional e interna-
cional. O PAAP é também uma homenagem ao maestro Orlando 
Leite, que deu excelentes contribuições à música cearense.

 

CAP (Censo Acadêmico-Pedagógico)

Tem por finalidade colaborar com informações para as aná-
lises dos impactos das ações de formação, a partir dos dados 
obtidos no app PAAP-Móvel e fornecidos à Coordenadoria de 
Avaliação da EIDEIA. 

DCOMP (Docência ComPartilhada
ou  Discência ComPartilhada)

Essa ação visa à transformação do olhar do professor so-
bre a sala de aula como ambiente de investigação do ensino. 
Principalmente, almeja acompanhar e apoiar as formações in 
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loco, nos campi da UFC, por meio de visitas agendadas, a partir 
de demanda interna, subsidiando estudos em grupos, com te-
mas de interesse do grupo que solicitou a demanda. No que se 
refere à discência, a ideia é apoiar os estudantes na criação de 
grupos de estudos que possam auxiliá-los em suas dificulda-
des nas disciplinas, otimizem seus estudos e, ainda, possibilitem 
carga horária para as atividades complementares. 

InForma (Inovação na Formação)

Ação que objetiva o desenvolvimento de programa de en-
trevistas na rádio e TV universitária, bem como publicação no 
jornal, visando, sempre, à divulgação de práticas de inovação 
técnico-pedagógica envolvendo professores, técnicos e alunos, 
além de convidados externos, que atendam à temática de ino-
vação. Essa ação tem a parceria do Prof. Pedro Rogério, por meio 
do programa de rádio Multicultura, na rádio Universitária FM 107,9.

LITA (Laboratório de Inovação Técnico-Acadêmica)

Visa ofertar cursos e minicursos para professores, técnicos 
e estudantes da UFC. Essas ações ocorrerão via plataforma on-
-line, com viés de MOOC. Também temos como meta o desen-
volvimento técnico-pedagógico de videoaulas. Podem propor 
ações de inovação todos da comunidade acadêmica, por meio 
de formulário eletrônico.

Prêmio INOVPED (Inovação Pedagógica)

Em parceria com a PROGRAD, visa selecionar as melhores 
práticas pedagógicas, com a finalidade de socialização dessas 
práticas no âmbito da UFC.  A participação será por meio de 
edital anual, com foco em projetos de ensino, em nível de gra-
duação. As apresentações dessas práticas de inovação serão 
durante os Encontros Universitários da UFC, no Evento de Do-
cência para o Ensino Superior, sob a responsabilidade do PAAP. 
A criação da sessão temática Educação e Inovação Pedagógi-
ca constitui um espaço propício para efetivar essa ação. 
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PROFINSP (Professores Inspiradores)

Sobre o projeto Professores Inspiradores (PROFINSP): essa 
ação visa homenagear o profissional do ensino que fez ou faz a 
diferença na vida escolar ou acadêmica de professores, técni-
cos ou estudantes da UFC. É um momento de reconhecimento 
e gratidão. Podem ser homenageados professores efetivos ou 
aposentados, do ensino básico ou superior, da rede pública ou 
particular, e de qualquer instituição. Durante o mês de outubro, o 
PAAP promoverá homenagens a professores por meio de ações 
do PROFINSP. Portanto, se você teve ou tem na sua vida de es-
tudante um professor  que no exercício da docência o inspirou 
ou continua a inspirá-lo a estudar, a aprender, a se desafiar e 
a querer crescer como pessoa e como profissional, você pode-
rá fazer sua homenagem. Para tanto, responda ao formulário 
https://forms.gle/fZ3eSJrP32hZBL7h8, no período de 20 de ja-
neiro a 20 de fevereiro de 2021, e aguarde nossa comunicação 
informando se você foi selecionado.

 

Palavra da coordenação

O que pensamos sobre a formação?

No intuito de colaborar com a formação docente no mo-
mento de pandemia de covid-19, dando continuidade ao uso 
de recursos tecnológicos educacionais e ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA) e, ainda, com o propósito de subsidiar e 
apoiar a comunidade acadêmica neste momento emergencial, 
para fomentar competências e promover o acesso e uso de me-
todologias emergentes adequadas às práticas que a profissio-
nalização exige, o PAAP propôs  práticas formativas baseadas 
no aprender a fazer, na mão na massa, sob a ótica da educa-
ção disruptiva. 

       Para o PAAP, as ações formativas devem se basear na 
descoberta, na criatividade e na inventividade do fazer profis-
sional e  proporcionar o desenvolvimento, ampliação e apro-
fundamento de concepções, conhecimentos e saberes ao lon-
go da carreira profissional. Não importa com que qualidade os 
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programas de formação sejam desenvolvidos, é importante que 
o profissional esteja sempre buscando mais aprendizados, na 
perspectiva da lifelong learning. 

  A formação profissional passa por diversos desafios e cada 
vez mais é preciso fortalecer as propostas formativas com po-
líticas públicas que visem a essas formações à luz de conhe-
cimentos sobre letramento digital e tecnologias educacionais. 
Assim, para atender melhor a essas exigências contemporâ-
neas, e considerando as demandas da comunidade acadêmi-
ca da UFC, a equipe PAAP oferece cursos sobre temáticas que 
colaboram para o desenvolvimento de competências tecnoló-
gicas subjacentes às tecnologias emergentes. 

 Desse modo, o PAAP solicita sua avaliação e sugestões 
para as próximas ações. Para colaborar, clique aqui: https://
forms.gle/Pt9URycxcMRAtoG49.

Agradecemos a participação de todos.

Fortaleza,  4 de janeiro de 2021.   
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Apresentação
A Universidade Federal do Ceará prima pela acolhida, apoio e

acompanhamento técnico-pedagógico de seus profissionais no âmbito da

pesquisa, ensino, extensão e gestão, sempre com foco na excelência

acadêmica. Nessa direção, tem empreendido esforços para o planejamento e

a execução de atividades formativas para toda a comunidade acadêmica, a

partir do levantamento de demandas de interesse geral e também específico,

de cada campus e suas unidades acadêmicas.

O Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior,

denominado de Programa de Apoio e Acompanhamento

Pedagógico(PAAP) da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento

Acadêmico(COIDEA), vinculado à Escola Integrada de Desenvolvimento e

Inovação Acadêmica (EIDEIA) e a Pró Reitoria de Graduação -

PROGRAD, perceberam no ínterim do planejamento, execução e avaliação

das atividades formativas, a necessidade de um espaço e tempo específico

no calendário universitário com estudantes, professores e técnicos-

administrativos para dialogarem sobre o tripé que sustenta a Universidade:

ensino, pesquisa e extensão, oportunizando a todos, de forma

colaborativa, o diálogo sobre os processos pedagógicos tendo a

aprendizagem contínua como princípio norteador do ensino superior. 123



Apresentação
Nessa empreitada, o PAAP apoia à Pró-Reitoria de Graduação

(PROGRAD) na realização da primeira Semana Pedagógica da UFC - I

SEMPED, que ocorrerá no período de 10 a 14 de maio de 2021, com ações

que objetivem a melhoria nos desempenhos: acadêmico; profissional; e,

pessoal, tríade importante que compõe a formação humana no ensino

superior.

Em 2021.1 daremos início ao nosso 3.º semestre de atividades remotas e

compreendemos que não foi e não está sendo fácil, mas sabemos que a

valorização acadêmica e a inovação profissional devem ocupar nossas mentes

para que nossas narrativas sejam de positividade, a fim de desenvolver, na

Universidade, mesmo nesse período tão difícil, o pensamento crítico, a

capacidade de interagir com respeito, empatia, compreensão dos conflitos

mundiais e conhecimento intercultural dos sujeitos.

Pensamos que a SEMPED poderá proporcionar espaços de muitos

aprendizados e partilhas de experiências, de momentos nunca vividos na

Instituição, jamais previstos e inimagináveis, mas que nos impôs descobrir

outras formas de trabalhar, de ensinar e de colaborar para na academia para a

sociedade.
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O foco principal é a melhoria na formação continuada da

comunidade acadêmica da UFC, entrelaçando os

conhecimentos científicos, tecnológicos e socioculturais para o

desenvolvimento das atividades emergenciais remotas on-line e

off-line, durante e pós pandemia do COVID-19. As ações

formativas na Semana Pedagógica buscam o aprimoramento de

competências cognitivas e socioemocionais, que tangenciam as

relações de técnico, professor e estudante, tríade humana

relevante e fundamental para a existência da Universidade.

Por que e para que uma Semana Pedagógica?
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Por que e para que uma Semana Pedagógica?

Esperamos que a semana pedagógica seja espaço de

diálogo e partilha de saberes experienciais, sabendo que

esses saberes são provenientes das ações de ensinar e,

portanto, emergem da prática pedagógica. Sobre a

experiência, concordamos com Larrosa (2002) que é o que

nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se

passa, não o que acontece, ou o que toca, pois todos os dias

se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase

nada nos acontece. Almejamos que a programação atenda

às expectativas da comunidade acadêmica, de modo a gerar

sólidos aprendizados, livres de um modelo normativo e

desvinculados de concepções prescritas.
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Outro propósito que consideramos importante é a

possibilidade de pensar no estabelecimento de um tempo

pedagógico no Calendário Universitário destinado aos

processos formativos para a reflexão e partilha de

experiências didático- pedagógicas e da gestão acadêmica na

UFC. Deste modo, ao estabelecer a Semana Pedagógica, a

UFC fortalece a importância do trabalho colaborativo e

colegiado para as ações de planejamento, desenvolvimento e

avaliação de práticas acadêmicas inovadoras, envolvendo

docentes, discentes e técnicos-administrativos.

Por que e para que uma Semana Pedagógica?
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Objetivos 

Geral:

Proporcionar aos docentes, discentes e técnicos

administrativos um acontecimento de natureza formacional a

partir de atividades teóricas e práticas interativas com fins

no planejamento didático-pedagógico, técnico-pedagógico e

gestão-acadêmica, visando a partilha de práticas acadêmicas

inovadoras que envolvam os processos formativos da

educação remota (on-line e off-line).
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Específicos 
✓ Refletir sobre o ser e estar professor universitário (iniciante

ou experiente) com foco nas variadas abordagens didático-

pedagógicas e face às demandas da sociedade das

plataformas: sua identidade e profissionalidade;

✓ Ressignificar a práxis acadêmica partir das partilhas

reflexivas de conhecimentos e saberes didático-

pedagógico e técnico-pedagógico;

✓ Compreender as nuances das relações didático-pedagógico,

técnico-pedagógico e de gestão-acadêmica relacionadas ao

fazer profissional na academia;

✓ Compartilhar práticas pedagógicas exitosas sob o princípio

da Docência e Discência Compartilhada-DComp entre

pares;

✓ Aprofundar os conhecimentos sobre os tipos e etapas de

planejamento de aula numa perspectiva do pensamento

crítico-dialógico da práxis pedagógica. 129



Visando atender aos objetivos elencados para a primeira

Semana Pedagógica da UFC, esperamos que a inovação e a

inclusão sejam princípios norteadores das práticas acadêmicas.

Sobre a inovação, destacamos que não é simplesmente pensar

em algo realmente inédito, mas é compreender que todo

processo criativo pode ser inspirado a partir de outras ideias

originais, em boas referências e fontes inovadoras.

Por que e para que uma Semana Pedagógica?
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Também não é copiar e colar a ideia alheia, mas

é saber que não é necessário partir do zero, pois se a cada

projeto, tivéssemos que ignorar toda tecnologia

desenvolvida anteriormente, não teríamos evolução, mas

involução. E sobre a inclusão? Esperamos do mesmo modo

que toda a ação desenvolvida na academia seja inclusiva

sob os prismas da igualdade e equidade, bem como o

cuidado com o outro, fomentando o respeito entre os

diferentes indivíduos e diferentes núcleos que formam a

academia.

Por que e para que uma Semana Pedagógica?
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Para organização desse evento acadêmico o PAAP com

apoio da PROGRAD, e em consonância com as demais Pró-

reitorias (PROGEP/PREX/PRAE/PROINTER) apresentará

uma série de atividades formativas cujas temáticas estarão

relacionadas com o tema integralizador de cada semana

pedagógica no âmbito dos campi, unidades acadêmicas e

cursos. Ocorrerão atividades centrais, mas cada faculdade,

centro e instituto tem sua autonomia para, em conjunto com

seus colegiados, planejarem suas ações formativas locais.

Por que e para que uma Semana Pedagógica?
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No entanto, destacamos que no que depender do PAAP,

e da PROGRAD, estaremos à disposição de todos(as) para

apoiar e acompanhar as ações locais, pois entendemos que

em meio a esse caos que vivemos, em meio a todas essas

dificuldades que enfrentamos, existem sempre

oportunidades.

Por que e para que uma Semana Pedagógica?

A partir desse entendimento, apresentamos a seguir a

programação para a I SEMPED da UFC 2021.1.
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Considerações
Vale ressaltar que a ISEMPED deve ser o início de consolidação de um espaço

para a construção do conhecimento científico; para questões técnico-pedagógicas; e para

reflexões sobre o exercício da docência e da discência no ensino superior, além de um

ambiente propício para o desenvolvimento do pensamento crítico em meio às

adversidades, bem como o registro histórico de uma universidade pautada na pluralidade

cultural, e no respeito às diferenças.

Por fim, compreendemos que a Semana Pedagógica da Universidade Federal do

Ceará visa reunir professores, estudantes e técnicos à luz dos saberes científicos e

pedagógicos, vivenciados e experienciados sob a ótica da inovação inclusiva.

No entendimento de que a excelência acadêmica e a inovação profissional

depende de profissionais bem preparados, nesse prisma, as ações formativas visam o

aprimoramento de competências cognitivas e socioemocionais.

Esperamos que a programação atenda às expectativas da comunidade acadêmica

e informamos que estamos à disposição para colaborar com todos para elevar cada vez

mais o ensino, a pesquisa e a extensão na UFC.
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Para baixar a programação e 
material de referência 

clique aqui: http://lnnk.in/eubq
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Para conhecer mais

Site
www.paap.ufc.br

Youtube
shorturl.at/jBCIM

Instagram
@paapufc

Facebook
/paap.paap.35380

Comunidade virtual no SIGAA
shorturl.at/tvELY

Portfólio
shorturl.at/esyHR

Twitter
/ProgramaPaap

Podcast
https://anchor.fm/paap
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Entre em contato
Endereço
Rua Dr. Abdenago Rocha Lima, 486 - Campus do Pici - Fortaleza - CE 
CEP.: 60.440-554

E-mail
paap@eideia.ufc.br; coidea@eideia.ufc.br

Telefone
(85) 3366-9218

Google Grupos
shorturl.at/EMY16
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PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
ACOLHIDA E APOIO PARA O NOVO 

SEMESTRE LETIVO NA UFC

O Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior 
denominado de Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico 
(PAAP), está ligado à Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento 
Acadêmico (COIDEA) vinculado à Escola Integrada de Desenvolvimento 
e Inovação Acadêmica (EIDEIA) que é um órgão suplementar 
subordinado à Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Exerce 
suas ações formativas em parcerias com a Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD). 

Destaca-se que o primeiro ano de gestão do PAAP em 2020, foi 
marcado por um grande desafio de desenvolver ações formativas em 
plena Pandemia do Covid19 para apoiar a implementação do Plano 
Emergencial Pedagógico (PPE), a partir de práticas pedagógicas em 
plataformas virtuais, tencionando dar suporte técnico-pedagógico aos 
docentes, discentes e técnicos administrativos, objetivando minimizar as 
dificuldades desses com as tecnologias digitais, que foram aos poucos 
sendo suplantadas, pois compreendeu-se que o ensino superior não 
podia parar.

Durante todo o contexto pandêmico, o PAAP objetivou identificar 
demandas diversas nos campi, unidades e cursos, para realizar 
planejamentos, programar e executar  atividades formativas que 
contemplassem toda a comunidade acadêmica sob o tripé 
universitário: ensino, pesquisa e extensão, com fins também na gestão 
acadêmica. Simultâneo ao cenário pandêmico, além do atendimento 
personalizado às Unidades Acadêmicas, o PAAP desenvolveu e 
desenvolve o PAAP-Integrador que envolve atividades sobre Iniciação à 
Ciência, Ensino do Canto Coral, PAAP Artes, DComp, ProfInsp, PAAPHist, 
InForma, InovPed, entre outras ações descritas no site do programa: 
http://www.paap.ufc.br.

Passados mais de um ano pandêmico, neste momento, deseja-se 
com mais tenacidade recepcionar, acolher, apoiar e acompanhar os 
professores, estudantes e técnicos durante a retomada desse semestre 
de 2021.2. Para tanto, busca-se o desenvolvimento de ações centradas 
na formação pedagógica e socioemocional, visando um retorno mais 
seguro, de acordo com as normas e orientações das autoridades 
médicas sanitárias.
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PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
ACOLHIDA E APOIO PARA O NOVO 

SEMESTRE LETIVO NA UFC

A fim de contemplar essas ações, o PAAP apresenta o Plano de 
Formação Continuada com propostas de ações que valorizem as 
práticas e saberes dos professores  em estágio probatório e efetivos, 
bem como ações formativas desenvolvidas sobre: Tecnologias 
Educacionais Digitais, Didática e Práticas Pedagógicas, Metodologias 
Ativas, Ensino Híbrido, Plataformas Virtuais de Aprendizagem, Saúde 
Mental e Bem-estar no Trabalho, Biossegurança, entre outras. 

Para o semestre 2021.2, o plano foi elaborado em parceria com as 
Pró-Reitorias de Graduação (PROGRAD) e Gestão de Pessoas (PROGEP), 
além de ações conjuntas com a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade 
(UFC Inclui), o Grupo de Trabalho (GT de Saúde Mental) e o Projeto 
PRAVIDA. Essas parcerias são fundamentais para que o 
PAAP/COIDEA/EIDEIA desenvolva e execute suas atividades formativas. 

Os participantes podem selecionar as atividades propostas desse 
plano de forma interativa e com autonomia, definindo sua trilha 
formativa, optando por cursos no formato híbrido, remoto, ou presencial, 
e/ou atividades individuais, de acordo com seu perfil. Considerando 
esse momento pandêmico que ainda vivencia-se, faz-se necessário 
refletir,  planejar estratégias e elaborar de forma coletiva ações para seu 
enfrentamento. Nesse sentido, é possível agendar, a forma que melhor 
se adeque às necessidades profissionais de cada participante. 

Para o PAAP importa sempre o aprimoramento e a inovação dos 
servidores (docentes e técnicos) e estudantes da UFC, visando as 
melhores práticas no ensino superior. 

Assim, encontre e marque na sua agenda atividades, temáticas e  
modalidades de sua preferência! 
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1. ACOLHIDA

2. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
         SOBRE ENSINO HÍBRIDO

ENCONTRE OS CONTEÚDOS 
CLICANDO NAS TEMÁTICAS E 
ATIVIDADES APRESENTADAS NESTE 
PLANO DE FORMAÇÃO

Vivenciamos um contexto atípico que exige compromisso e 
readaptação das atuais condições pandêmicas, que demandam 
cuidados, respeito e acolhimento às vidas. Muitos de nós perdemos 
entes queridos, parentes, amigos ou algum conhecido. Para nossos 
estudantes pode ser a primeira vez que tiveram que  lidar com a morte. 
Esse tema exige, nesse cenário pandêmico,  maior preocupação e 
atenção especial. 

A proximidade de retomada das atividades presenciais, 
naturalmente deixa muita preocupação, pois as  pessoas têm muito 
medo de se contaminarem no contato com outras pessoas, mesmo 
respeitando o protocolo sanitário. Algumas pessoas estão 
emocionalmente afetadas, e o estado psicológico influencia muito nas 
tomadas de decisões. O período de isolamento social, importante para o 
controle da pandemia, contribui para modificar rotinas e estabelecer 
prioridades, no caso, cuidar uns dos outros, contudo esse controle 
reforça medos e ansiedades. 

Qualquer mudança agora será novamente uma readaptação à 
realidade, pois devemos ainda, manter o distanciamento social, seguir 
as orientações sanitárias necessárias, e protocolos de convivência. A 
preservação da saúde dos servidores (docentes e técnicos) e dos 
estudantes é prioridade, assim, passar segurança é fundamental para 
redução do medo e ansiedade que possam estar sentindo.  

Para a retomada das atividades presenciais, recomenda-se a 
leitura do material elaborado pela  PROGRAD e a UFCInfra  com 
orientações importantes que devemos observar para que possamos nos 
sentir amparados e orientados institucionalmente. 

Esse é um momento particularmente desafiador para todos nós. As 
atividades pedagógicas devem ser pensadas com o objetivo de 
fortalecer a aprendizagem. Na retomada da presencialidade, é 
fundamental continuarmos cuidando da saúde de todos e 
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promovermos a orientação para estudantes, professores, técnicos e todos 
os profissionais que convivem cotidianamente na academia, bem como, 
os familiares, para que as atividades presenciais ou híbridas, sejam 
realizadas com toda segurança, e recomendações sanitárias prioritárias. 

Para atender esse momento desafiador, destacamos a importância 
do ensino híbrido, por ser uma organização pedagógica que busca 
alinhamento entre as aprendizagens não presenciais e as presenciais. 

No ensino híbrido, temos um conjugado de diversas técnicas e 
atividades no intuito de propor equilíbrio entre as aulas presenciais e a 
distância. 

O PAAP tem promovido discussões e cursos sobre o ensino híbrido, 
pois compreende que é uma possibilidade pedagógica importante para a 
inovação no ensino superior e uma resposta a esse momento desafiador 
em que vivemos sob medidas sanitárias sociais. Temos percebido, a partir 
de nossas reflexões no curso Ensino Híbrido que é uma alternativa 
importante, porém devemos ofertar todo suporte formativo e estrutural 
para professores e estudantes, terem êxito nessa inovação.

As tecnologias digitais de informação e comunicação têm 
constituído um dos focos de uma nova geração de políticas de educação. 
Nesse cenário, os Ambientes Virtual de Aprendizagem (AVA) têm 
assumido um papel relevante para os processos de ensino e de 
aprendizagem nas Instituições de Ensino Superior (IES). As exigências da 
sociedade da informação contribuem para que os AVA ofereçam aos 
estudantes, professores e a academia em geral, um ambiente interativo, 
intuitivo, seguro e com interface adequada ao desenvolvimento de 
atividades formativas online. 

Diante disso, percebemos que há necessidade de ambientes que 
promovam a valorização dos processos de aprendizagem mais ativos e 
autônomos dos estudantes, fundamentados no desenvolvimento de 
competências digitais, especialmente, as relacionadas à lifelong learning. 

Queremos destacar que é por meio de um AVA que o estudante 
poderá ser impactado em seu processo de aprendizagem, por meio de 
conteúdos interativos, dinâmicos e inovadores, usado em conjunto com as 
aulas nas modalidades presenciais, semipresenciais, Educação à 
Distância (EaD), e online (síncrono e assíncrono). O AVA não é só para o 
ensino EaD, pode ser usado também como ferramenta de mediação 
pedagógica do ensino híbrido e pode ser complementar às aulas 
presenciais, a partir de conteúdos virtuais. O professor tem autonomia 

3. PLATAFORMAS VIRTUAIS
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para usar com criatividade as plataformas online. Destacamos o 
e-book SIGAA de orientações de uso interativo desse ambiente 
acadêmico, publicado pela equipe PAAP, acesse aqui, e ressaltamos a 
importância dos avanços tecno-acadêmicos realizados no âmbito no 
SIGAA, pela Superintendência de Tecnologia da Informação(STI).

As metodologias ativas de ensino são importantes ferramentas nos 
processos de ensino e de aprendizagem já que o aluno passa a ser o 
protagonista e o professor atua como um mediador/curador 
proporcionando o meio para interação da aprendizagem e aquisição de 
novos conhecimentos. A  aprendizagem ativa é um processo de tomada 
de decisão em que os estudantes e professores realizam ações para reunir 
os dados que melhor atendem a um objetivo de aprendizagem. Dentre as 
estratégias de ensino ativo  destacamos, a Sala de Aula Invertida, 
Aprendizagem Baseada em Time, o Role Play, e ideias inovadoras a partir 
do Hands on I e II, a Aprendizagem Baseada em Problemas e muitas 
outras. 

No momento do ensino remoto, onde muitos estudantes não 
participam das aulas por vergonha de abrir a câmera ou porque estão 
realizando outras atividades durante as aulas,  as metodologias ativas 
tornam-se uma importante estratégia para aumentar a interação e 
engajamento do professor com o alunado no ambiente virtual de 
aprendizagem. 

Essa aprendizagem ativa representa, portanto, um caminho 
promissor para problemas identificados no ensino remoto, onde os 
resultados das interações são poucas ou quase inexistentes. Essa 
estratégia é fundamental para a aquisição de informações, melhoria da 
interação, assiduidade às aulas e maior qualidade na aprendizagem.  

A seguir a programação mais detalhada do plano de formação 
continuada do PAAP UFC. 

4. METODOLOGIAS ATIVAS
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https://www.instagram.com/paapufc/

Sabe-se que a excelência acadêmica e a inovação profissional 
estão presentes nas novas narrativas que professores, técnicos e 
estudantes desenvolvem na Universidade, e também estão no 
pensamento crítico, na capacidade de interagir com respeito, empatia, 
compreensão dos conflitos mundiais e o conhecimento intercultural dos 
sujeitos. Assim, as ações do PAAP possibilitam o aprimoramento de 
competências cognitivas e socioemocionais, que tangenciam às 
relações técnico, professor e estudante.

No desejo que essa programação atenda às expectativas da 
comunidade acadêmica, informa-se que o plano de formação 
continuada para o período de setembro a dezembro de 2021 acontecerá 
de forma síncrona,  assíncrona, híbrida e presencial. 

O PAAP por meio de sua coordenação, seus assessores, sua 
pedagoga e técnicos estará à disposição para acolher,  apoiar, 
acompanhar e tirar dúvidas no desenvolvimento das atividades em 
andamento.

Podcast 13 -Felicidade é uma ciência
Responsável:  Márllon Cavalcanti Lima
Entrevista: Profª. Dra.  Edna Mori

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

PAAP-Artes 
Ciclo de conversas Educação e Arte
A voz como narrativa, trajetória e experiência.
Responsável: Profa. Dra. Simone Santos Sousa

AGOSTO 2021

PROGRAMAÇÃO DO PLANO 
DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

APOIO PARA O SEMESTRE 2021.2 DA UFC

ATIVIDADES  PAAP-INTEGRADOR

ATIVIDADE/RESPONSÁVEL FORMATO DATA/HORA

Podcast

Live

Live

02/08/2021
10h 

05/08/2021
17h 

06/08/2021
18h 
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https://tinyurl.com/bndhpdy6

PAAP-Artes 
Coral PAAP: Maestro Orlando Leite
Homenagem do PAAP ao Dia do Estudante
Responsável: Maria José Costa dos Santos

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

Podcast 14 -Síndrome de Burnout
Responsável:  Márllon Cavalcanti Lima

PAAP IC
Da infância à juventude: estratégias de 
intervenção para atuação junto aos jovens 
do Programa Superação-Virando o jogo
Convidada: Profa. Dra. Márcia Maria Tavares 
Machado Responsáveis: Prof. Dr. Emmanuel 
Prata de Souza e Prof. Dr. Pedro Marcos 
Gomes Soares

ATIVIDADE/RESPONSÁVEL FORMATO DATA/HORA

Vídeo: 
Música: 

Coração de 
Estudante

Live

Podcast

11/08/2021

12/08/2021
17h 

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

Live

Live

19/08/2021
17h 

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

PAAP-Artes 
Audiovisual, Arte & Tecnologia em tempos 
remotos (#ir)
Responsável:   Profa. Dra. Milena Szafir

Live

Live

19/08/2021
17h 

27/08/2021
18h 

25/08/2021
17h30

16/08/2021
10h 

No mês de setembro, destacamos a II SEMPED UFC, o Setembro 
Amarelo e o PAAP-Artes que além de apresentar uma programação 
inovadora, também comemora o aniversário de 1 ano do Coral PAAP: 
Maestro Orlando Leite. Quer saber mais? As redes sociais do PAAP têm 
todas as informações, inscreva-se no nosso Canal. 
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https://tinyurl.com/ynznfwxy

https://tinyurl.com/ynznfwxy

https://forms.gle/vzaiyGBDY3J2C8XeA
https://forms.gle/vzaiyGBDY3J2C8XeA

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

PAAP-Artes  
Série Música Erudita para leigos: meu 
compositor e intérpretes favoritos.
Responsável: Profa. Dra. Liu Man Ying

Podcast 15 - Aniversário de um ano do Coral 
do PAAP
Responsável: Márllon Cavalcanti Lima
Entrevista: Profª. Dra.  Ana Cléria Rocha

ATIVIDADE/RESPONSÁVEL FORMATO DATA/HORA

Live
(Ensaio)

02/09/2021
17h 

03/09/2021
17h 

PAAPHist
Histórias Encantadoras e Alegres na UFC
Responsável:
Profa. Dra. Maria José Costa dos Santos

PAAP-Artes 
Ciclo de conversas Educação e Arte
SoMuS: aprendizado na prática em uma 
Empresa Júnior
Reponsável: Profa. Dra. Simone Santos Sousa

Live

Live

Podcast

22/09/2021
16h 

Live

27/09/2021
10h

10/09/2021
17h 

Na continuação das atividades de setembro, apresentamos a II 
Semana Pedagógica da UFC (II SEMPED) de 27 de setembro a 01 de 
outubro de 2021, como o tema ACOLHIDA E APOIO PARA O SEMESTRE 
2021.2, visando com zelo e diligência tratar os processos formativos,  no 
intuito de cuidar das vidas, apoiar projetos e acompanhar o bem-estar 
dos estudantes, técnicos, professores, familiares e colaboradores. 
Acompanhe toda programação aqui. 

Queremos com as Semanas Pedagógicas da UFC,  discutir 
temáticas visando aprimoramento de temas relevantes para a 
comunidade acadêmica, entrelaçando os conhecimentos científicos, 
tecnológicos, socioculturais e emocionais para o desenvolvimento e 
inovação das atividades técnico-pedagógicas.                                                                                                                         

SETEMBRO 2021

ATIVIDADES  PAAP-INTEGRADOR

Para avaliar as ações da II Semana 
Pedagógica, acesse o link aqui.   

Quer saber mais? Acesse nossos canais: 
https://linktr.ee/paapufc
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https://tinyurl.com/3dd8hvxu

Para o mês de outubro, ressaltamos a programação da Semana do 
Servidor promovida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP). 
Destacamos, também, no PAAP-Integrador, mais uma edição do 
PAAP-ProfInsp, que homenageará o Dia do Professor. Para saber mais 
sobre  o PAAP-ProfInp, acesse aqui a 1a. edição ocorrida em 2020.  

No mês de outubro o PAAP-Integrador está demais!

Podcast 16- Empreendedorismo e 
Educação
Responsável: Márllon Cavalcanti Lima

PAAP ProfInsp
Homenagem ao Dia do Professor
Responsável: Profa. Dra.  Dijane Maria Rocha 

PAAP-Artes 
Programação especial em comemoração 
ao Dia do Professor
Responsáveis: Profa. Dra. Liu Man Ying, Profa. 
Dra. Simone Sousa e Profa. Dra. Milena Szafir

Podcast 17 - Empreendedorismo e Inovação
Responsável: Márllon Cavalcanti Lima

PAAP-IC
Responsáveis: Prof. Dr. Emmanuel Prata e 
Prof. Dr. Pedro Marcos Gomes Soares

PAAP-Artes  
Ciclo de conversas Educação e Arte
Responsável: Profa. Dra. Simone Sousa

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

OUTUBRO 2021

ATIVIDADES  PAAP-INTEGRADOR
ATIVIDADE/RESPONSÁVEL FORMATO DATA/HORA

Podcast

Live
(Ensaio)

Live

04/10/2021
10h 

Podcast 18/10/2021
10h 

01/10/2021
18h 

07/10/2021
17h 

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

Live
(Ensaio)

Live

Live
(Pré-evento da 

Semana do 
Servidor da UFC)

14/10/2021
17h 

15/10/2021
10h 

15/10/2021
18h 

Live 10/10/2021
16h 
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https://forms.gle/aPjrCuCndcXpcaAv8

https://forms.gle/aPjrCuCndcXpcaAv8

https://tinyurl.com/mr7be7mx
https://tinyurl.com/mr7be7mx

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

PAAP-Artes 
Responsável: Profa. Dra. Dijane Maria Rocha 
Victor e Adriana Madja Feitosa

ATIVIDADE/RESPONSÁVEL FORMATO DATA/HORA

Live
(Ensaio)

21/10/2021
17h 

22/10/2021
18h 

Live

Curso Guardiães da Vida

Programa MUSICULTURA
Responsável prof. Pedro Rogério
PAAP InForma
(Inovação na Formação)

Evento de premiação da  
Olimpíada Cearense de Química 
(OCQ)
A Olimpíada Cearense de Química 
é um projeto de extensão voltado 
para estudantes de ensino 
fundamental e médio de todo o 
Ceará e seleciona os estudantes 
para a fase III da OBQ
Responsável: Profa. Dra. Nilce 
Viana Gramosa Pompeu de Sousa 
e Prof. Dr. Jefferson Saraiva Ferreira

GT DE SAÚDE 
MENTAL/PRAE/PRAVIDA

Participação do Programa 
na Rádio Universitária e o  

PAAP Integrador

Departamento de 
Química Orgânica e 

Inorgânica 
Centro de Ciências

02 de agosto a 17 de 
setembro (em 
andamento)

Conheça o curso e seus 
organizadores aqui

Outubro a dezembro

Em breve divulgaremos 
a agenda 

CURSOS

ATIVIDADES REALIZADAS EM PARCERIA

PARCEIROS(AS) PERÍODO

O PAAP informa que de 25 a 29 de outubro de 2021 participará em 
parceria com a PROGEP da Semana do Servidor. 

Quer colaborar com toda comunidade acadêmica em suas 
demandas de formação, cursos e eventos? Quer saber como funciona? 
Mande seu pedido de demanda para nós, preenchendo o formulário de 
demandas PAAP. A seguir, nossas atividades em parceria com outros 
setores da UFC. 

AGOSTO A DEZEMBRO
PAAP PARCERIAS
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https://tinyurl.com/b98taayt

https://tinyurl.com/b98taayt

https://forms.gle/LrZJFMxcSNMoLWrPA

https://forms.gle/LrZJFMxcSNMoLWrPA

Curso de Ciências de Animais de 
Laboratório para comunidade 
acadêmica 
Coordenação: Profa. Dra. Camila 
Ferreira Roncari

Curso Gestão Acadêmica 

Curso Inclusão e Acessibilidade

Dossiê: Docência do Ensino 
Superior no contexto pandêmico 
da COVID-19: experiências e 
expectativas 

Evento Semana do Servidor

Acolhida dos Alunos do Campus 
do Itapajé - Jardins de Anita

COMISSÃO DE ÉTICA NO 
USO DE ANIMAIS 

-CEUAs-UFC

PROGEP

Secretaria de 
Acessibilidade - UFC Inclui

Revista Educação em 
Debate

PROGEP 

 CAMPUS ITAPAJÉ

Em breve divulgaremos 
a agenda 

Em breve divulgaremos 
a agenda 

Em breve divulgaremos 
a agenda 

Confira os 
periódicos aqui

25 a 29 de outubro

Setembro e outubro
(demanda específica)

CURSOS

ATIVIDADES REALIZADAS EM PARCERIA

PARCEIROS(AS) PERÍODO

Os sistemas online PAAP visam ofertar cursos e/ou minicursos para 
professores, técnicos e estudantes da UFC. Essas ações acontecem via 
plataforma online, com viés de MOOC. 

Também, temos como meta neste ambiente formativo o 
desenvolvimento técnico-pedagógico de videoaulas, e cursos de longa 
duração. Todos da comunidade acadêmica podem propor ações 
formativas inovadoras por meio de formulário eletrônico. Proponha seu 
curso, sua oficina ou minicurso aqui para o PAAP.

Nesta edição do semestre 2021.2 destacam-se os cursos no 
formato com viés de MOOC, assíncronos e síncronos e também híbridos. 
Os cursos serão abertos no início de outubro na Plataforma PAAP 
Formação online.  

Para participar das edições em 2021.2, inscreva-se nos nossos 
cursos e tenha a oportunidade de conhecer conteúdos atuais e 
inovadores. 

Elege-se no âmbito do PAAP, perspectivas teóricas que ampliam a 
concepção da formação continuada para o desenvolvimento 
profissional do professor, do técnico e do estudante que envolvam a 
concepção de processos permanentes, contínuos e evolutivos, 
constituídos por fases, que vão desde experiências prévias dos 
estudantes à formação profissional de excelência. 
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https://tinyurl.com/5z3yns3z

https://forms.gle/ZQEQsUxC23gW1wo47

https://forms.gle/8AqFkgY1buFVoiRX6

Metodologias Ativas

Elaboração de Vídeoaulas 
como Estratégia Pedagógica

Metodologias Ativas 
no Ensino Híbrido

Série de vídeos que orientam os 
professores e estudantes dos 
cursos de licenciatura para a 
criação, desenvolvimento e 
utilização das metodologias 
ativas como estratégia de 
aprendizagem e com com 
finalidade didático-pedagógica 
na prática do ensino. 
Objetivo: Formar professores, 
técnicos e estudantes para o 
desenvolvimento e utilização das 
metodologias ativas como 
ferramenta no processo de 
ensino e aprendizagem.
Formato: Assíncrono

Curso para auxiliar os docentes 
na elaboração de práticas de 
aulas remotas que precisam de 
suporte técnico-didático. Esta 
atividade é uma realização feita 
em parceria com o Laboratório de 
Pesquisa, Avaliação e Medida 
(LABPAM), sob a organização do 
Prof. José Rogério Santana, da 
Faculdade de Educação 
(FACED/UFC). 
Objetivo: Capacitar professores, 
técnicos e estudantes para o 
processo de criação de uma 
vídeo aula, refletindo sobre as 
possibilidades de uso nas aulas 
remotas.
Formato: Assíncrono

A utilização das estratégias de 
aprendizagem de metodologias 
ativas será discutida neste curso 
que pretende familiarizar 
professores com a criação, 
desenvolvimento e utilização 
dessas estratégias com 
finalidade didático-pedagógica 
na prática do ensino. O curso será 
coordenado pelo prof. Dr. Gilberto 
Santos Cerqueira.
Objetivo: Formar professores e 
técnicos para o desenvolvimento 
e utilização das metodologias 
ativas como ferramenta no 
processo de ensino e 
aprendizagem.
Formato: Híbrido

PAAP CURSOS

CURSO

PORTFÓLIO METODOLOGIAS ATIVAS

TEMÁTICA PERÍODO/CARGA 
HORÁRIA/INSCRIÇÃO

Outubro 

Carga horária: 16h

Link de inscrição 

Outubro 

Carga horária: 40h

Link de inscrição

Outubro 

Carga horária: 20h

Link de inscrição 
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https://forms.gle/5h7JDTogCHpyQBKX8

https://forms.gle/Nn1K5ZLPsnbDBXGu6

https://forms.gle/EFwEQTBLkYE77aBt9

Metodologia Científica

Introdução a Latex e  
Metodologia de Produção 
Documental

Design Instrucional: 
recursos para o SIGAA

Neste curso são discutidos os 
principais paradigmas da 
pesquisa, técnicas e 
procedimentos para publicação 
de artigos científicos em 
periódicos internacionais e 
nacionais  Também serão dadas 
orientações de como escrever um 
artigo científico passo a passo. 
Objetivo: Formar professores, 
técnicos e estudantes para o uso 
da metodologia científica na 
elaboração da escrita 
acadêmica da UFC.
Formato: Síncrono e assíncrono

Neste curso serão apresentados 
os conceitos básicos e os 
fundamentos do LATEX, editores 
online, templates de documentos 
e modelo de trabalho acadêmico 
no formato ABNT com a Profa. 
Dra. Francisca Aparecida Prado 
Pinto.
Objetivo:Capacitar professores, 
técnicos e estudantes para o uso 
do Latex refletindo sobre as 
possibilidades nas atividades 
acadêmicas.
Formato: Síncrono e assíncrono

Neste curso serão apresentadas 
possibilidades 
técnico-pedagógicas para tornar 
os conteúdos de ensino na 
plataforma do SIGAA mais 
atraentes por meio de roteiros e 
storyboards; design da 
informação; atividades de 
interação e gamificação. Com o 
propósito de organizar 
informações veiculadas mais 
harmoniosas, a partir da 
potencialização das 
possibilidades de produção e 
publicação de dados na 
plataforma.
Objetivo: Formar professores e 
técnico-administrativos para a 
promoção de melhores práticas 
profissionais de uso do Sistema 
Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
na UFC.
Formato: Assíncrono

CURSO

PORTFÓLIO METODOLOGIAS ATIVAS

TEMÁTICA PERÍODO/CARGA 
HORÁRIA/INSCRIÇÃO

Novembro

Carga horária: 20h

Link de inscrição

Novembro

Carga horária: 10h

Link de inscrição

Novembro

Carga horária: 20h

Link de inscrição
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https://forms.gle/ArAv2WeqoNxhKTH4A

https://forms.gle/Qw5JpiHzU5cFvV2T9

https://forms.gle/aPjrCuCndcXpcaAv8

https://anchor.fm/paap/episodes/Podcast-13---Felicidade--uma-cincia-e15boer

https://forms.gle/6VVtUT2RCDpLs7M77

Ensino Híbrido: Conceitos 
e Práticas

Didática e Práticas 
Pedagógicas Inovadoras

Setembro Amarelo Pravida Transmissão do Abraço na 
Cidade/Reitoria da UFC

Setembro
Inscrição para a próxima 
edição curso guardiães 
da vida 2021.2
Link de inscrição

O Curso sobre Ensino Híbrido 
constará de 3 módulos com 
atividades assíncronas  
distribuídas nas seguintes temas:  
concepções Teóricas e 
Metodológicas,  Concepções 
Pedagógicas e Plataformas de 
Aprendizagem
Objetivo: Formar professores, 
técnico-administrativos, 
estudantes de graduação de 
licenciaturas sobre as bases 
legais, os conceitos básicos e 
práticas necessários para o 
ensino híbrido. 
  Formato: Assíncrono

Este curso será ministrado pelo 
prof. Dr. Cleidivan Alves dos 
Santos (UFDParl) com a 
colaboração da professora Maria 
José Costa dos Santos. O curso 
está organizado em 2 Módulos: 
Fundamentos da Educação 
Superior e Didática e Práticas 
Pedagógicas. 
Formato: Síncrono e Assíncrono

CURSO

PORTFÓLIO METODOLOGIAS ATIVAS

PARA FORMULÁRIOS DE SUGESTÕES DE CURSOS, CLIQUE AQUI.

TEMÁTICA PERÍODO/CARGA 
HORÁRIA/INSCRIÇÃO

Dezembro

Carga horária: 40h

Link de inscrição

Dezembro

Carga horária: 64h

Link de inscrição

ATIVIDADES DO PAAP

ATIVIDADE AÇÃO/PÚBLICO DATA/INSCRIÇÃO

A seguir, o PAAP datas comemorativas visa apresentar a 
comunidade acadêmica um espaço de acolhida e de integração, por 
meio de uma ação de pode ser um momento de muita descontração e  
felicidade, Porque ser feliz é uma Ciência!

DATAS COMEMORATIVAS
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https://forms.gle/LE8FgsKkLAnyeaoT7
https://forms.gle/LE8FgsKkLAnyeaoT7

https://forms.gle/YMcCiawHdwoWrPLg9

https://forms.gle/28HwGMFdWA9reBqD6

https://forms.gle/eJb9ai5L11yPy7d87

Aniversário Coral Paap: 
Maestro Orlando Leite

Pré-evento Semana do 
Servidor:  Homenagem ao 
Dia do Professor

Homenagem ao Dia Mundial 
da Gentileza
Histórias que Reflitam: 
gentileza, empatia, 
sensibilidade com o outro

Live Natalina PAAP-Artes

Apresentação do Coral à 
Comunidade UFC 
(Formato Híbrido)

3a. Edição do ProfInsp

Atividade do PAAPHist

Professores Convidados 
da UFC

Estudantes/Convidados 
da UFC

Setembro 
Link de Inscrição para o 
Coral PAAP

Outubro
Link de inscrição

Novembro

Dezembro

Live Natalina PAAP-Artes Dezembro

ATIVIDADE AÇÃO/PÚBLICO DATA/INSCRIÇÃO

DATAS COMEMORATIVAS

DISCÊNCIA COMPARTILHADA 2021.2

LINK DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PAAP E SUGESTÕES PARA 2022

PAAP Discência Compartilhada (DComp) é uma das ações que visa 
planejamento, acompanhamento das práticas e reflexões acerca das 
demandas discentes que se referem à promoção do envolvimento dos 
estudantes com seus cursos. Centra-se na inovação da discência para 
sala de aula, oportunizando reflexões de forma Compartilhada, em 
grupos de estudos específicos, visando o protagonismo na formação 
acadêmica. 

A proposta de oficinas de formação visam a contribuição para o 
sucesso dos discentes em seus componentes curriculares, buscando 
melhoria e disseminação da aprendizagem colaborativa por meio de 
ações formativas discentes. Nesse semestre de 2021.2 a Discência 
Compartilhada vai dar boas-vindas aos discentes do Campus Itapajé - 
Jardins de Anita. 

O PAAP destaca que as ações formativas discentes têm carga 
horária e podem ser contabilizadas para atividades complementares. 
Para se inscrever nas weboficinas para discentes,  acesse o Link a seguir 
e veja toda programação aqui. 

163



Chegamos ao penúltimo mês do ano de 2021, mas o entusiasmo 
para tanta formação continua. Assim, o PAAP Integrador traz nesse mês 
como destaque o Dia Mundial da Gentileza, dia 13 de novembro. O qual 
já foi lembrado no âmbito do PAAP datas comemorativas. 

PAAP-Artes 
Ciclo de conversas Educação e Arte
Responsável: Profa. Dra. Simone Santos Sousa

Podcast 18 - Avaliação PAAP
Responsável: Márllon Cavalcanti Lima

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

NOVEMBRO 2021

ATIVIDADES  PAAP-INTEGRADOR
ATIVIDADE/RESPONSÁVEL FORMATO DATA/HORA

Live
(Ensaio)

Podcast 08/11/2021
10h 

Podcast 29/11/2021
10h 

04/11/2021
17h 

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

Live
(Ensaio)

18/11/2021
17h 

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

Live 25/11/2021
17h 

05/11/2021
18h 

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

PAAP-Artes 
Responsável: Profa. Dra. Dijane Maria Rocha 
Victor e Adriana Madja Feitosa 

PAAP-Artes
Audiovisual, Arte & Tecnologia em tempos 
remotos
Responsável: Profa. Dra. Milena Szafir

PAAPHist 
Responsável: Profa. Dra. Maria José Costa 
dos Santos

Podcast 19: Avaliação PAAP II
Responsável: Márllon Cavalcanti Lima

Live
(Ensaio)

Live

12/11/2021
18h 

Live

19/11/2021
18h 

Live

11/11/2021
17h 

Live 24/11/2021
16h 
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https://tinyurl.com/4dsrks�

https://tinyurl.com/4njhspyb

https://forms.gle/Gn5ZxsMsmwnDLoBQ8

Fechamos o ano de 2021 com as atividades PAAP-Integrador do 
mês de dezembro. O destaque desse mês são as lives natalinas. 
Estudantes, professores e técnicos juntam-se para cantar, homenagear 
e celebrar a paz, a alegria e a amizade. 

No mês de dezembro teremos também o XIII Encontro de Docência 
no Ensino Superior (EDES), que ocorrerá dentro dos Encontros 
Universitários (EU2021) da UFC, a serem realizados, em formato virtual, 
por causa da pandemia de covid-19, de 01 a 03 de dezembro de 2021, em 
todos os campi da capital e do interior. Com relação ao EDES, as 
apresentações serão realizadas exclusivamente na modalidade oral e 
no formato remoto. Para se inscrever no EDES, clique aqui  até o dia 7  de 
setembro de 2021 e veja as informações também no edital.

O EDES é um espaço importante para divulgação e partilha de 
experiência,  contribuindo assim para a problematização, 
principalmente no que se refere às questões relacionadas à inovação 
pedagógica nos processos de ensino e de aprendizagem, a partir dos 
eixos de discussões que contemplam: práticas educativas de inclusão; 
trabalho e saúde; formação e currículo; didática e avaliação; e 
tecnologias digitais.

Durante os EU2021, no XIII Encontro de Docência do Ensino Superior, 
ocorrerá a quarta edição do Projeto PAAP- ProfInsp (Professores 
Inspiradores). O projeto proporciona aos docentes e técnicos da UFC a 
oportunidade de homenagear seu Professor Inspirador, que pode ser da 
rede pública ou privada e de qualquer período da vida estudantil. 
Portanto, se você teve ou tem na sua vida de estudante um professor 
que no exercício da docência o inspirou ou continua inspirá-lo a estudar, 
a aprender, a se desafiar e a querer crescer como pessoa e como 
profissional, você poderá fazer sua homenagem.  Link de inscrição.

DEZEMBRO 2021

ATIVIDADES  PAAP-INTEGRADOR
ATIVIDADE/RESPONSÁVEL FORMATO DATA/HORA

SESSÕES DE 
APRESENTAÇÕES 

ORAIS

01/12/2021 A 
03/12/2021

03/12/2021
16H

Live

EU2021: Evento do XIII Encontro de Docência 
no Ensino Superior (EDES)

PAAP ProfInsp - (Online)
Durante o evento do XIII Encontro de 
Docência no Ensino Superior (EDES)   - 
EU2021: 4a. edição
Atividade de encerramento EU2021: EDES
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https://tinyurl.com/h5526av7 https://tinyurl.com/8848shz6

PAAP InovPed: Inovação na Docência 
do Ensino Superior

PAAP-Artes 
CORAL  PAAP Maestro Orlando Leite
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria Rocha

PAAP-Artes 
Live natalina professores convidados

PAAP-Artes 
Live natalina estudantes convidados

ATIVIDADE/RESPONSÁVEL FORMATO DATA/HORA

Live
(Ensaio)

Live

Live

08/12/2021
16h 

09/12/2021
17h 

16/12/2021
17h 

Live 16/12/2021
17h 

O PAAP sente-se muito feliz de apresentar sua programação à 
comunidade acadêmica da UFC, encerrando mais um ciclo formativo, e 
espera-se que ninguém fique de fora das atividades e das novidades do 
Plano de formação continuada do  PAAP!  No decorrer do semestre 
iremos complementando e inserindo mais novidades, fiquem 
atentos(as)!

Quer saber mais sobre o PAAP?
 A seguir apresentamos missão, objetivos, princípios e ações do 

PAAP Integrador. Antes confira o que a comunidade acadêmica da UFC 
anda falando sobre nossas formações. vídeo 1 e vídeo 2. 

Tem como missão a formação, capacitação e treinamento 
contínuos de professores,  técnicos e estudantes, oferecendo apoio 
técnico-pedagógico, por meio de ações de formação continuada, 
subsidiado por metodologias ativas, tecnologias educacionais e 
letramento digital, visando a transformação da Universidade, para a 
inovação acadêmica, por meio de projetos de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão de qualidade, com fins na excelência e desempenho 
de talentos internos, com foco nos seguintes valores: (I) qualidade; (II) 
inclusão; (III) desenvolvimento; (IV) sustentabilidade; e, (V) criatividade.

O objetivo principal é desenvolver atividades formativas, que 
contribuam para a excelência acadêmica e desempenho dos 
profissionais da Universidade, colaborando para a melhoria do 
desempenho individual de professores, técnicos e estudantes. 

MISSÃO

OBJETIVOS
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Mais especificamente, objetivamos: 
I - apoiar ações voltadas à formação continuada de professores, nos 
Campi da capital e do interior; 
II - realizar ações voltadas à formação continuada de professores 
visando o aperfeiçoamento das práticas didático-pedagógicas; 
III - orientar os professores em estágio probatório, no âmbito das 
atividades prescritas no Regimento Geral da UFC, e da Resolução nº 04, 
CEPE, de 29 de fevereiro de 2016, a qual estabelece normas que regulam 
o estágio probatório, sobre: a) proposição e divulgação de normas do 
programa de formação docente; sua fundamentação 
didático-científica; definição de carga horária mínima no programa e a 
convalidação de atividades afins; b) participação da equipe que 
compõe o programa de formação docente, em reuniões presenciais 
e/ou online nas Unidades Acadêmicas da UFC; e c) elaboração e 
divulgação em meios eletrônicos de agenda semestral de atividades de 
formação ao seu encargo, e em parceria. 
IV - oportunizar também a participação de alunos e servidores 
técnico-administrativos nas atividades desenvolvidas pelo Programa de 
Apoio e Acompanhamento Pedagógico PAAP/UFC; 
V - compor uma rede integrada de colaboradores nas ações de 
formação docente nas diversas Unidades Acadêmicas da UFC que 
atendam ao perfil da indissociabilidade do desenvolvimento profissional 
com vistas ao cumprimento do Plano de Desenvolvimento Institucional - 
PDI da UFC, visando: a) articulação entre teoria e prática; b) relação 
entre o ensino, pesquisa, extensão e gestão; c) flexibilização e 
interdisciplinaridade curricular; e d) permanente formação e 
desenvolvimento do profissional docente. 
VI - avaliar as ações planejadas e executadas no âmbito do programa 
de formação docente por meio dos programas e das ações de 
avaliação desenvolvidas pela COIDEIA/EIDEIA. 

Promoção das relações multilaterais entre ensino, pesquisa, 
extensão e gestão, compreendendo a importância de investimento 
acadêmico e profissional de professores, técnicos e estudantes, na 
busca pelo conhecimento e, principalmente, pela inovação acadêmica, 
demonstrando preocupação com o presente, mas, especialmente, 
pensando o futuro, no que se refere ao papel da Universidade para a 
sociedade vigente. O Programa de Formação para a Docência no Ensino 
Superior será executado em fluxo contínuo e por tempo indeterminado, 
sendo destinado aos professores efetivos e em estágio probatório. O 
professor em estágio probatório deverá cumprir a carga horária de 
ações formativas que compreendam ensino, pesquisa, extensão e 
gestão. - O professor efetivo poderá participar das ações formativas 
com carga horária livre a ser computada no Barema de progressão 
funcional da unidade acadêmica de lotação.

PRINCÍPIOS

167



PAAP-Artes
Ação que tem a finalidade de apresentar atividades de Arte que 

envolvam a inovação e valorização da área, com foco na música, teatro, 
dança, cinema entre outros. Essa ação tem o apoio da professora Dr.ª Liu 
Man Ying e da Professora MSc. Maria Juliana Figueiredo Linhares, Curso 
de Música – Instituto de Cultura e Arte – ICA.

PAAP-IC
Espaço de apresentação e divulgação da inovação na pesquisa 

Científica na UFC, apresentado para a comunidade da UFC um 
estado-da-arte sobre os pesquisadores e suas conquistas, objetivando 
o despertar crítico quanto a pesquisa desenvolvida na nossa instituição 
e mundo afora.

PAAPHist
Espaço de contação de histórias encantadoras e alegres da UFC 

que colaborem para conhecermos mais a UFC, para além da sua visão 
científica, mais humanística. Você é nosso convidado para participar 
desse quadro. 

Coral PAAP
A criação do Coral do PAAP tem como propósito inovar e 

incrementar as atividades culturais do Programa de Apoio e 
Acompanhamento Pedagógico (PAAP), promovendo a integração entre 
professores, servidores e amigos da UFC. O Coral do PAAP tem como 
regente a maestrina Ana Cléria Rocha (ICA) e no seu repertório serão 
incluídos diversos gêneros musicais como o samba, o pop, o reggae, o 
sertanejo, a bossa e a música regional e internacional. O PAAP é 
também uma homenagem ao Maestro Orlando Leite, o qual deu 
excelentes contribuições à música cearense. 

CAP (Censo acadêmico-pedagógico)
Tem por finalidade colaborar com informações para as análises 

dos impactos das ações de formação, a partir dos dados obtidos no APP 
PAAP-Móvel e fornecidos à Coordenadoria de Avaliação da EIDEIA. 

DComp (Docência ComPartilhada ou Discência ComPartilhada)
Essa ação visa a transformação do olhar do professor sobre sua 

sala de aula, como ambiente de investigação do ensino. Principalmente, 
almeja acompanhar e apoiar as formações in locus, nos campi da UFC, 
por meio de visitas agendadas, a partir de demanda interna, 
subsidiando estudos em grupos, com temas de interesse do grupo, que 
solicitou a demanda. No que se refere à discência, a ideia é apoiar os 
estudantes na criação de grupos de estudos, que possam auxiliá-los em 
suas dificuldades nas disciplinas, otimize seus estudos, e ainda 
possibilite carga horária para as atividades complementares. 

PAAP INTEGRADOR
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InForma (Inovação na Formação)
Ação  que objetiva o desenvolvimento de programa de entrevistas 

na rádio e TV universitária, bem como a publicação no jornal visando, 
sempre, a divulgação de práticas de Inovação técnico-pedagógica 
envolvendo professores, técnicos e alunos, além de convidados 
externos, que atendam à temática de inovação. Essa ação tem a 
parceria do professor Pedro Rogério, por meio do Programa de rádio 
“Multicultura” na Rádio Universitária FM 107,9.

LITA (Laboratório de Inovação técnico-acadêmica)
Visa ofertar cursos e/ou minicursos para professores, técnicos e 

estudantes da UFC. Essas ações acontecerão via plataforma online, com 
viés de MOOC. Também, temos como meta o desenvolvimento 
técnico-pedagógico de videoaulas. Podem propor ações de inovação, 
todos da comunidade acadêmica, por meio de formulário eletrônico.

Prêmio InovPed (Inovação Pedagógica)
Em parceria com a PROGRAD, visa selecionar as melhores práticas 

pedagógicas,  com a finalidade de socialização dessas práticas no 
âmbito da UFC.  A participação será por meio de edital anual, com foco 
em projetos de ensino, em nível de graduação. As apresentações dessas 
práticas de inovação serão durante os Encontros Universitários da UFC, 
no Evento de Docência para o Ensino Superior, sob a responsabilidade 
do PAAP. A criação da sessão temática Educação e Inovação 
Pedagógica, se constitui como um espaço propício para efetivar essa 
ação. 

ProfInsp (Professores Inspiradores)
Sobre o Projeto Professores Inspiradores-ProfInsp: Essa ação visa 

homenagear o professor, que fez ou faz a diferença na vida escolar ou 
acadêmica de professores, técnicos ou estudantes da UFC. É um 
momento de reconhecimento e gratidão para esse docente. Podem ser 
homenageados professores efetivos ou aposentados, do ensino básico 
ou superior, da rede pública ou particular, e de qualquer instituição. 
Durante o mês de outubro, o PAAP promoverá homenagens a 
professores por meio de ações do Projeto Professores Inspiradores 
(ProfInsp). O projeto proporciona aos docentes e técnicos da UFC a 
oportunidade de homenagear o seu professor(a) inspirador(a). Que 
pode ser da rede pública ou privada e de qualquer período da vida 
estudantil. Portanto, se você teve ou tem na sua vida de estudante um 
(a) professor(a) que no exercício da docência lhe inspirou ou continua a 
lhe inspirar: a estudar, a aprender, a se desafiar até conseguir, e a querer 
crescer como pessoa e/ou como profissional, você poderá fazer a sua 
homenagem.  
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https://anchor.fm/paap/episodes/Podcast-2---O-que--o-PAAP-eojb6j

https://forms.gle/Pt9URycxcMRAtoG49

PALAVRAS DA COORDENAÇÃO...

No intuito de colaborar com a formação docente no momento de 
pandemia da Covid19, o PAAP propôs práticas formativas baseadas no 
aprender fazer, na mão na massa, sob à ótica da educação disruptiva e 
com uso de recursos tecnológicos educacionais e ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA) tem subsidiado e apoiado à comunidade 
acadêmica para o fomento de competências e à promoção do acesso e 
ao uso de metodologias emergentes adequadas às práticas que a 
profissionalização exige.

 Para o PAAP as ações formativas devem se basear na descoberta, 
criatividade e inventividade do fazer profissional e deve proporcionar o 
desenvolvimento, ampliação e aprofundamento de concepções, 
conhecimentos e saberes ao longo da carreira profissional. É importante 
que o profissional esteja sempre buscando mais aprendizados, na 
perspectiva da Lifelong learning. 

A formação profissional passa por diversos desafios, e cada vez 
mais, é preciso fortalecer as propostas formativas com políticas públicas 
que visem essas formações à luz de conhecimentos sobre letramento 
digital e tecnologias educacionais. Assim, para atender melhor essas 
exigências contemporâneas, e considerando as demandas da 
comunidade acadêmica da UFC, a equipe PAAP oferece cursos sobre 
temáticas que colaboram para o desenvolvimento de competências 
tecnológicas subjacentes às tecnologias emergentes. Desse modo, o 
PAAP solicita sua avaliação e sugestões para as próximas ações. Para 
colaborar, clique aqui. 

No ano de 2020 a 2021.1, focalizou-se temáticas sobre as 
Metodologias Ativas, Metodologia Científica, Didática e Práticas 
Pedagógicas, saúde e home office, a fim de atender as demandas 
emergentes desses processos formativos. Para dar continuidade às 
formações apresenta-se o resultado da pesquisa com as unidades e 
setores em geral da UFC que indicaram e sugeriram temáticas 
formativas. 

Em paralelo, o PAAP atenderá as demandas das unidades 
acadêmicas e apresentará o PAAP-Integrador que envolve atividades 
sobre Iniciação à Ciência, a Inclusão e acessibilidade, as atividades do 
CORAL PAAP Maestro Orlando Leite e, as performances do PAAP-Artes. 

Todas as ações são de fácil acesso e  ficam disponíveis nas mídias 
de socialização virtual do PAAP, link de todas os contatos do PAAP: 
https://linktr.ee/paapufc. 

O QUE PENSAMOS SOBRE A FORMAÇÃO?
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INOVAÇÃO PROFISSIONAL E 
EXCELÊNCIA ACADÊMICA

Elege-se no âmbito PAAP, perspectivas teóricas do campo da 
formação que ampliam e da inovação sobre a concepção da inovação 
profissional e da excelência acadêmica como processo permanente, 
constituído por fases, que vão desde experiências prévias às 
experiências a posteriori. 

Sobre a formação docente, compreende-se que a concepção de 
formação docente deve impactar no projeto educacional das 
Instituições de Ensino Superior, provocando mudanças constantes no 
âmbito dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) visando o 
desenvolvimento do perfil do bom professor do século XXI, como propõe 
Perrenoud (2000). O autor destaca que o educador deve ser detentor de 
uma série de competências trabalhadas desde o início da sua formação 
que privilegiem práticas inovadoras, que assinalem para o uso das 
tecnologias digitais no sentido da ampliação das potencialidades do 
professor como curador, mediador e designer da aprendizagem. 
Espera-se nesse cenário que a formação docente consolide essas 
competências, reveja algumas práticas, amplie as habilidades de forma 
inter e transdisciplinar e valorize o saber da docência. Valente (1999) 
destaca que a valorização do conhecimento demanda uma nova 
postura dos profissionais e requer o repensar dos processos 
educacionais. Assim, cabe ao programa de formação docente pensar 
num profissional nessa concepção de professor  como um curador que 
tem como papel selecionar o que é relevante o estudante saber e 
possibilitar o seu desenvolvimento no âmbito da pesquisa e da 
extensão. 

A percepção do professor como designer da aprendizagem, é o tipo 
de formação que apresenta a maior e mais completa expressão do 
docente contemporâneo, pois ele vai além de ministrar o conteúdo 
Stricto Sensu, ele é responsável por preparar o educando para o hábito 
de aprender a aprender, também desenvolve habilidades de 
aprendizagem que são consideradas imprescindíveis aos profissionais 
centrados na inovação do ensino por meio das metodologias ativas, a 
fim de mudar a perspectiva do ensinar e aprender. O professor como 
mediador, apresenta-se como um mentor do aprendizado ao invés de 
ser o único detentor do conhecimento, esse profissional atua como um 
facilitador nos processos de ensino e aprendizagem, e contribui para o 
desenvolvimento do senso crítico, possibilitando a inserção do 
estudante como protagonista da sua aprendizagem.

Espera-se nessa concepção de formação docente, o 
desenvolvimento profissional e acadêmico, por meio da construção de 
conhecimento mediada pela relação de diálogo e cooperação, em que 
de acordo com Giroux (1997, p. 2) os professores e estudantes estejam 
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envolvidos ativamente na produção de materiais didáticos adequados 
à de profissionais intelectuais transformadores que combinam a 
reflexão e prática acadêmica a serviço da educação dos estudantes 
para que sejam cidadãos reflexivos e ativos capazes de articulação 
entre a tecnologia e a educação. 

De modo geral, o PAAP visa colaborar de modo integral com a 
formação de professores, estudantes e técnicos, em parceria com as 
Pró-Reitorias, Unidades acadêmicas e setores diversos, para tanto, 
apresenta-se  uma programação diversificada, atual e criativa, bem 
como se coloca à disposição de todos. 
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José Cândido Lustosa Bittencourt de 
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FICHA TÉCNICA
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1 O Campus da UFC em Itapajé – JARDINS DE ANITA 

 

Localizado no município de Itapajé-Ce, o Campus Jardins de 

Anita é uma das unidades acadêmicas da Universidade Federal do 

Ceará, responsável pela oferta de cursos de graduação tecnológica e a 

prestação de serviços orientados à cadeia produtiva do setor de 

tecnologia da informação e comunicação. Inaugurado em agosto de 

2021, o Campus de Itapajé conta, atualmente, com os alunos do 

primeiro e segundo semestres dos cursos de graduação em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Ciências de Dados e Segurança da 

Informação. 

 

2 As Universidades como agentes das novas mudanças - 

PREOCUPAÇÃO DO CAMPUS JARDINS DE ANITA 

 

A revolução tecnológica tem impactado na sociedade atual, 

gerando desdobramentos na produção do conhecimento, por meio de 

mudanças contínuas e significativas na educação, gestão e cultura de 

uma forma geral. As rápidas transformações que envolvem o cenário 

atual, sobretudo no setor de tecnologia da informação e comunicação, 

estão influenciando a necessidade de medidas a serem tomadas nas 

Universidades, que deverão participar como agentes das novas 

mudanças que estão por ocorrer. Entende-se que este cenário deverá 

estabelecer o desenvolvimento de novos paradigmas tanto no ensino e 

na pesquisa, quanto no relacionamento com a sociedade, em função de 

novas necessidades da comunidade acadêmica.  

 

3 Programação – Acolhimento e Integração Acadêmica 

 

A fim de acolher e integrar estudantes e técnicos administrativos 
a direção do Campus da UFC em Itapajé, juntamente com o Programa 

de Apoio e Acompanhamento Pedagógica (PAAP) da Escola 
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Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA) e a 
Pró-reitoria  

de Graduação (PROGRAD), apresenta o Plano formativo para o 

início de semestre 2021.2 com propostas de ações que buscam 
apresentar, aos  

alunos recém-ingressos, os projetos pedagógicos dos 3 cursos ofertados 

por esta unidade acadêmica. O sucesso da primeira edição do 
Programa de Acolhimento e Integração Acadêmica, realizado no 

início das atividades letivas do segundo semestre de 2021, levou a 

administração superior da Universidade Federal do Ceará a sugerir a 
realização de sua segunda edição, com o objetivo principal consolidar 

o processo de integração dos Campi da UFC no interior e aqueles da 

capital. Assim, esta iniciativa busca prestar informações importantes 
sobre a formação do profissional de TI, as políticas estudantis da 

Universidade e ofertar ações formativas para os novos alunos em temas 

que versam sobre o setor de tecnologia da segurança da informação, as 
plataformas virtuais de aprendizagem, o percurso acadêmico dos 

alunos da UFC, dentre outros temas de relevância acadêmica.  

Os participantes vão encontrar nesta proposta, atividades a 
serem desenvolvidas nos formatos presencial e remoto, nos turnos 

manhã, tarde e noite. Optamos assim pela flexibilidade e diversidade 

de formatos e horários, a fim de que todos possam agendar as 
atividades que melhor se adequem às suas necessidades acadêmicas. 

 
 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

SEMANA 0 - III SEMANA PEDAGÓGICA - 14 A 18 DE MARÇO 
LINK DE ACESSO: III SEMPED 

SEMANA 1 - 21 a 25 de Março 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

 MANHÃ  

 

 
 

 

21/03  

8h às 10 h Tour pelo Campus de Itapajé  

10h às 

10h30min Apresentação artística 

10h30min às 
12h Mesa redonda - Professores e Alunos  

TARDE  

14h às 15:00 
min 

Apresentação do Curso e Perspectivas Profissionais - 
ADS com o Prof. Dr. Anderson Uchôa 
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15:00 as 16:00 
min 

Apresentação do Curso e Perspectivas Profissionais - 
CD com a Profª. Dra. Elisângela Rodrigues  

16:00 as 17:00 

min 

Apresentação do Curso e Perspectivas Profissionais - 

SI com o Prof. Dr. João Henrique Gonçalves  

22/03 MANHÃ  

8h às 9:30 h 

Apresentação Projeto #include (PAIP) com o Prof. 

Dr. Anderson Uchôa 

09:30h às 
10h30min 

Apresentação Projeto Direcionamento Profissional - A 

importância da Graduação (PREX) com o Prof. Dr. 
Aminadabe Sousa 

10h30min às 
11h30min 

Apresentação Projeto ENGEDADOS (PREX e PAIP) 

com os Prof. Dr. Anderson Uchôa e Profa. Dra. 
Elisângela Rodrigues 

11h30min às 

12h30min 

Apresentação Projeto Hacktudo! (PREX) com os Prof. 
Dr. Anderson Uchôa e Profa. Dra. Elisângela 

Rodrigues  

TARDE  

14h às 15h 

Apresentação Projeto Empreendedorismo e Inclusão 

Digital (PREX) com o Prof. João Henrique Gonçalves 

15h às 16h 
Apresentação Projeto Cambito (PREX) com a Profa. 
Dra. Fernanda Roing 

16h às 17h 

Apresentação Projeto Curso de Certificação HCIA 5G 

(PREX) com o Prof. Dr. Aminadabe Sousa 

 
 
 

 
 

 
 

 

  23/03 

MANHÃ  

8h às 
9h30min 

Tecnologia em Segurança da Informação: desafios e 

perspectivas desse profissional - Mediador:  Prof.  Dr. 
João Henrique Gonçalves - Online 

9h30min às 

10h30min 

Aprendizado de Máquina aplicado à biologia - 
Ministrante:  Prof. Me. Adenilson Arcanjo de Moura 

Junior - IFCE/Campus Sobral  

10h30min às 

12h 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas: desafios e perspectivas desse profissional - 

Mediador c Prof. Dr. Anderson Uchôa - Online 

TARDE  

14h às 
15h30min 

Tecnologia em Ciência de Dados: desafios e 

perspectivas desse profissional - Mediadores:  Profa. 
Dra. Fernanda Roing e Profa. Dra. Elisângela 
Rodrigues - Online  

15h30min às 
16h30min 

Certificações de segurança da informação e suas 

aplicações no mercado de trabalho (Palestra) - 
Ministrante: Prof. Dr. Max Vizcarra  

177



16h30min às 
17h30min 

 
  

Programa Clusters Econômicos de Inovação. Projeto 
Baixo controle nos processos de irrigação e desperdício 

de água (Palestra) - Ministrante:  Prof.  Dr. 
Aminadabe Sousa 

 
 

 
 

 
 
 

 

24/03 
 

 
 

 
  

MANHÃ  

8h às 9h  
Gincana - Meio Ambiente (UFC - Infra) 
Coffee Break 

9h às 10h 

O percurso acadêmico do estudante na UFC 
Prof.ª Dra. Ana Paula de Medeiros 

Ribeiro                                                                               
(Pró-reitora de Graduação/PROGRAD) 

Presencial  

10h às 11h  

Apresentação das políticas de auxílio estudantil 
(PRAE) 
Prof.ª Dra. Geovana Maria Cartaxo de Arruda 

Freire                                                                                
 (Pró-reitora de Assuntos Estudantis/PRAE) 

Presencial  

 

 
 

 
 

11h às 

12h30min 

 

As Políticas de Extensão Institucionais (PREX) 
Profª.  Dra. Elizabeth Daher, (Pró-reitora de 

Extensão) 
Presencial 
 

Empresas Juniores na UFC 
Prof. Dr. Alysson Amorim (Coordenador do 

intercampi da Prex) 
Presencial 

 
Agências de Estágios na UFC 
Prof.  Dr. Rogério Masih (Pró-Reitor Adjunto - 

PREX) 
Presencial  

TARDE  

 

 

14h às 17h 

 

Roda de Conversa 1: Acolhida 
Novatos e Veteranos   

 

25/03 
  

FERIADO  
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SEMANA 2 - 28 de Março  a 01 de Abril 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 
 

MANHÃ  

28/03 

 

8h às 10 h Apresentação sobre a Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação na UFC (PRPPG) 

Prof. Dr. Rodrigo Porto  (Pró-reitor de Pesquisa) 

10h às 12h  Minicurso 1: Parque Tecnológico: O que é e como 
fazer para se instalar? 

Ministrante: Prof. Dr. Fernando Ribeiro de Melo 
Nunes (UFC) 

Diretor-Presidente do PARTEC/UFC 
Online  

TARDE 
 

 
14h às 17h 

Oficina 1: SIGAA para discentes  
Ministrantes:  

Prof. Luís Felipe da Costas Monteiro  
Francisca Iandra Nascimento 

Profª.  Gabriela de Aguiar Carvalho 
(Membros do GTercoa) 

Online  
 MANHÃ 

 

 

29/03 
 

  

 

8h às 10h 
Minicurso 2: Lógica de programação com Python e 

Colab 
Ministrante:  Prof. Dr. Max Vizcarra   

10h às 12h  Minicurso 3:Introdução ao 
R                                                                                    

                                                          Ministrante: 
Profa. Dra. Elisângela Rodrigues 

TARDE 
 

14h às 17h 

Roda de conversa 2: Histórias Inspiradoras 
Convidados: 

Alunos veteranos do Campus Itapajé  
Elaine de Farias Giffoni de Carvalho (aluna da pós-

graduação do PPGE/UFC e membro do 
GTercoa/UFC) 
Lara Scipião (aluna da pós-graduação do 

PPGE/UFC e Membro do GTercoa/UFC) 
Prof. Dr. Gilberto Santos 

Cerqueira(PAAP/COIDEA/UFC ) 
Prof. Dr. José Rogério Santana 

(PAAP/COIDEA/UFC ) 
Profª Dra. Maria José Costa dos Santos 
(PAAP/COIDEA/UFC ) 

 MANHÃ 
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30/03  

 

 
 

8h às 12h 

Oficina 2: Conhecendo o letramento acadêmico: 
resumo científico, fichamento, resenha e artigo. 

Ministrantes:   
Profª Elaine de Farias Giffoni de Carvalho 

Profª. Kelly  Cristina Vaz de Carvalho Marques 
Profª. Felismina de Sousa Neta 

Profª. Roberta Eliane Gadelha Aleixo 
(Membros do GTercoa) 
Online  

TARDE 
 

 

14h às 17h 

  

Oficina 3: Descomplicando o currículo lattes  
Ministrantes: 

 Profª. Elaine de Farias Giffoni de Carvalho 
Profª  Lara Ronise de Negreiros Pinto Scipião  

(Membros do GTercoa)  
Online    

MANHÃ  

 

 
 

31/03 

 

 
 

8h às 12h 
  

Oficina 4: Ferramentas do Google Workspace: 

drive, documentos do google e Google forms, 
apresentação  

Ministrantes:  
Prof. Amsranon Guilherme Felicio Gomes da Silva 
Profª. Lara Ronise de Negreiros Pinto Scipião 

(Membros do GTercoa)  
Online    

TARDE 
 

 

 

31/03  

 

 
 

14h às 17h 

 
  

                                                             

Oficina 5: Excel: planilhas e bancos de dados  
Ministrantes 
Francisca Iandra Nascimento  

Luís Felipe da Costa Monteiro 

Luís Fernando Alves da Silva                                 

Joel Penha Silva 
(Membros do GTercoa)  
Online  

 
MANHÃ 

 

 

01/04  

 

8h às 10h 
  

Roda de Conversa 3: Orientação Educacional  

Ministrantes: Pedagogas do 
Serviço de Orientação Pedagógica ( PRAE/UFC) 

Online   
10h às 12h Oficina 6: SIGAA para discentes  

Ministrantes:  

Prof. Luís Felipe da Costas Monteiro  
Francisca Iandra Nascimento 

Profª.  Gabriela de Aguiar Carvalho 
  (Membros do GTercoa) 

Online    
TARDE 
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01/04  
14h às 

15h30min  

Roda de Conversa 4: Entrei na Universidade e 
agora? 

Ministrante: Tamylle Kellen Arruda Prestes 
(Psicóloga do Campus da UFC de Crateús) 

Online 

 
15h30min às 

17h 

Minicurso 4: Projeto Descobrindo a Biblioteca 
Ministrante: Servidores da 

Biblioteca Universitária da UFC 
Online  

 

SEMANA 3 - 04 a 08 de Abril 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 
 

MANHÃ 
 

 

04/04  

 

8h às 12h  

Minicurso 5: Plágio e autoplágio na academia  

Ministrante:   
Prof. Wendel Melo Andrade , 

Prof. Carlos Alves de Almeida Neto  
Prof.  Arnaldo Dias Ferreira  
(Membros do GTercoa) 

Online   
TARDE 

 

04/04   

14h às 17h  

Minicurso 6: Ciências de Dados 

Ministrante:  
Prof. Dr. Rogério Santana (LABPAM/PAAP/UFC) 

Online 
   

MANHÃ 
 

05/04  

8h às 12h  

Minicurso 7: As possibilidades da plataforma Canva 
para uso acadêmico 

Ministrante:  
Prof. Paulo Vitor da Silva Santiago  

(Membros do GTercoa)  

Online  
TARDE 

 

05/04   

14h às 17h  

Minicurso 8: Direitos autorais e de imagem 
Ministrantes: 

Servidores da 
Biblioteca Universitária da UFC 

 Online  
MANHÃ 

 

06/04  

10h30min às 

12h 

Minicurso 9: Como fazer uma boa pesquisa 

bibliográfica em 
bases de dados científica 
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Ministrante:  

Prof. Dr. Gilberto Cerqueira (FAMED/UFC) 
Online  

TARDE 
 

06/04  

14h às 17h  

Minicurso 10:  Apresentando Single-Board Computers 

e Tecnologias Open Source  

Ministrante: José Vieira da Costa Neto (UFC) 
Online  

MANHÃ 
 

07/04  

8h às 12h  

Minicurso 11:  Aprendendo Mapas Conceituais com 
Cmaptools 

Ministrantes: 
Profª Elaine de Farias Giffoni de Carvalho, 

Profª Lara Ronise de Negreiros Pinto Scipião 
Membros do GTercoa  

Online 
 
 

   
TARDE 

 

07/04  

14h às 17h  

Minicurso 12: Patente: inovação e transferência de 
tecnologia 
Ministrante: 

Profª. Dr. Ana Carolina Ferreira Matos 
(PRPPG/UFC)  

Online   
MANHÃ 

 

08/04  

8h às 12h 
Minicurso 13:  Saúde mental  
Ministrantes: 
Profª Felismina de Sousa Neta 

Profª. Maria Graciane Ferreira de Lima 
Profª. Querem Hapuque 

(Membros do GTercoa) 
Online   

TARDE 
 

08/04  14h às 17h  

Roda de conversa 5: Perfil do egresso e mercado de 

trabalho 
Ministrante: 
Prof. Dr. Alberto Sampaio 

(vice-diretor do Campus: Jardins de Anita - Itapajé)  
 Mediação: Prof. Márcio Veras Corrêa 
(Diretor do Campus: Jardins de Anita - Itapajé 

 

Cerimônia de encerramento   
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Por fim, o Programa de Formação para a Docência no Ensino 
Superior denominado de Programa de Apoio e Acompanhamento 

Pedagógico (PAAP), está ligado à Coordenadoria de Inovação e 

Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA) vinculado à Escola 
Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA) que 

é um órgão suplementar subordinado à Reitoria da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), em  parceria com a Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD), apóia essa ação, e deseja aos estudantes 

sucesso na vida acadêmica.  

 

 

Orientação importante: 
 
Solicita-se aos discentes que, para melhor aproveitamento e 

sucesso dessas ações, os(as) discentes sigam as orientações da 

Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) para criação da conta de 

e-mail no sítio https://webmail.ufc.br/. Devem clicar em Criar Conta 
da modalidade @alu.ufc.br e preencher as informações solicitadas em 

formulário. É muito importante criar a conta @alu.ufc.br para ter 

acesso às ferramentas do Google Workspace.  

 

 

Links importantes para situar os alunos na UFC: 

1. ITAPAJÉ: https://itapaje.ufc.br/pt/  

2. PROGRAD: https://prograd.ufc.br/pt/  

3. PRAE: https://prae.ufc.br/pt/  

4. UFC: https://www.ufc.br/  

5. PAAP: https://linktr.ee/paapufc 

6. PRPPG: https://prppg.ufc.br/en/ 

7. PAAP: https://sistemas.paap.ufc.br/ava/  
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FICHA TÉCNICA 

 

REITOR  

Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque  

VICE-REITOR  

Prof. José Glauco Lobo Filho  

 

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO  

Profª. Ana Paula de Medeiros Ribeiro  

PRÓ-REITORA ADJUNTA DE GRADUAÇÃO  

Profª. Simone da Silveira Sá Borges  

 

DIRETOR CAMPUS ITAPAJÉ 

Prof. Márcio Veras Corrêa 
 

VICE-DIRETOR CAMPUS ITAPAJÉ 

Alberto Sampaio Lima 

ADMINISTRADOR 

 Marcos Bruno Monteiro de Alencar 

ASSISTENTE-ADMINISTRATIVO 

 Igor Bruno de Sousa Nascimento 

 

 

DIRETOR DA EIDEIA  

Prof. João César Moura Mota  

 

COORDENADORA DA COIDEIA/PAAP  

Profª. Maria José (Mazzé) Costa dos Santos  
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EQUIPE TÉCNICO- PEDAGÓGICA  

Profª. Joana D’Arc de Oliveira 

Prof. Emmanuel Prata de Souza  

Prof. Gilberto Santos Cerqueira  

Adriana Madja dos Santos Feitosa  

Francisca Iandra Nascimento  

Gabriel Marcos Agustinho Nunes 

Jose Vieira da Costa Neto 

Marlon Lima 

Nataly Alves Holanda  

 

PROJETO GRÁFICO  

Márlon Cavalcanti Lim 

Francisca Iandra Nascimento 

Daniel Victor Bamberg Oppelt 
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Campus de itapajé

Programa de Acolhimento 
e Integração Acadêmica 

Tecnologia da Informação: 
Educação do Futuro para 
transformar pessoas e o Mundo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS ITAPAJÉ - JARDINS DE ANITA
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O Campus da UFC em Itapajé – Jardins de Anita

Localizado no município de Itapajé-Ceará, é uma das unidades acadêmicas da 
Universidade Federal do Ceará responsável pela oferta de serviços de formação 
profissional (cursos de graduação tecnológica) e prestação de serviços orientados à 
cadeia produtiva do setor de tecnologia da informação e comunicação.

Universidades como agentes das novas mudanças:
Preocupação do Campus Jardins de Anita  
 
A revolução tecnológica tem impactado na sociedade atual, gerando desdobramentos na 
produção do conhecimento, por meio de mudanças contínuas e significativas em termos de 
paradigmas na educação, gestão e cultura de uma forma geral. As rápidas transformações 
que envolvem o cenário pós pandemia, sobretudo no setor de tecnologia da informação e 
comunicação estão influenciando a necessidade de medidas a serem tomadas nas 
Universidades, que deverão participar como agentes das novas mudanças que estão por 
ocorrer. Entende-se que este cenário deverá estabelecer o desenvolvimento de novos 
paradigmas tanto no ensino e na pesquisa, quanto no relacionamento com a sociedade, em 
função de novas necessidades da comunidade acadêmica. 

Programação: Acolhimento e Integração Acadêmica

Serão abordados temas sobre tecnologia da segurança das ciências de dados, segurança 
da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, contemplando também os 
avanços recentes nas tecnologias educacionais digitais, como as plataformas virtuais de 
aprendizagem, entre outras. Os participantes vão encontrar nesta proposta atividades nos 
formatos presencial e remoto, nos turnos manhã, tarde e noite. Optamos assim pela 
flexibilidade e diversidade de formatos e horários, a fim de que possam agendar as 
atividades que melhor se adequem às suas necessidades acadêmicas.
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Programação Semana I - 28/09 a 01/10

Data Horário Atividade

28/09

29/09

Manhã
8h às 12h

Manhã
8h às 12h

Tarde
14h às 18h

(Online)

Acolhimento dos estudantes no Campus Itapajé
Horário: 8h às 10 h 

Vídeo Institucional da UFC 
Foto oficial da primeira turma do Campus Itapajé - 

Jardins de Anita 
Abertura - Magnífico Reitor Prof. Cândido Albuquerque

Horário: 10h às 10h30min 
Café com Cordel 

O percurso acadêmico do estudante na UFC
Prof.ª Dra. Ana Paula de Medeiros Ribeiro 

(Pró-reitora de Graduação/PROGRAD)
Horário: 10h30min às 11h30min (Presencial) 

Apresentação das políticas de auxílio estudantil (PRAE)
Prof.ª Dra. Geovana Maria Cartaxo de Arruda Freire 

(Pró-reitora de Assuntos Estudantis/PRAE)
Horário: 11h30min às 12h30min (Presencial)

II Semana Pedagógica da UFC

Acesse aqui no canal do PAAP a programação 
da II SEMPED

Tour pela UFC: virtual 
Vídeo 

Horário: 8h às 9h  
Apresentação das Políticas de Extensão Institucionais

Prof. Dra. Elizabeth Daher (Pró-reitora de Extensão - PREX)
Horário: 9h às 9:30h (Presencial) 

Empresas Juniores na UFC
Prof. Alysson Amorim (Coordenador do Intercampi da 

PREX)
Horário: 9:30h às 10h (Presencial) 

Agências de Estágios na UFC
Prof. Rogério Mashi (Pró-reitor Adjunto - PREX)

Horário: 10:00h às 10:30h (Presencial) 
A formação do tecnólogo: empreendedorismo e 

inovação
Prof. Dr. Augusto Teixeira de Albuquerque (Pró-reitor - 

PROINTER)
Horário: 10:30h às 11:30h (Presencial) 

Apresentação das Políticas de Pesquisa Institucionais 
(PRPPG)

Prof. Dr. Rodrigo Porto  (Pró-reitor de Pesquisa)
Horário: 11:30h às 12:30h 188
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30/09

01/10

Manhã
8h às 12h

Noite
20h às 21h30

Manhã
8h às 12h

Tarde
14h às 18h

(Online)

II Semana Pedagógica da UFC

Acesse aqui a programação no Canal do PAAP

Tarde
14h às 18h

(Online)

II Semana Pedagógica da UFC

Acesse aqui a programação no Canal do PAAP

Tarde
14h às 18h

(Online)

II Semana Pedagógica da UFC

Acesse aqui a programação no Canal do PAAP

Tecnologia em Ciência de Dados: desafios e perspectivas 
desse profissional

Convidado: Prof. Dr. Leonardo Oliveira Moreira (UFC)
9h às 10h30min

(Online)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 
desafios e perspectivas desse profissional

Convidado: Prof. Dr. Herleson Paiva Pontes (IFCE - 
Campus de Jaguaribe) 

10h30min às 12h
(Online)

Roda de conversa: tira-dúvidas acadêmico
e Histórias Inspiradoras

Elaine de Farias Gi�oni (estudante) 
Francisco Arnaldo Lopes Bezerra (estudante)
Carlos Leandro Nogueira Quinto (estudante)
Eliziete Nascimento de Menezes (estudante)

José Vieira da Costa Neto (servidor)
Gabriel Marcos Augustinho Nunes (servidor)

Tecnologia em Segurança da Informação: 
desafios e perspectiva desse profissional

Convidado: Prof. Me. Marcus Fábio Fontenelle 
do Carmo

20h às 21h 30min (Online)
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Programação Semana II - 04 a 08/10

Data Horário Atividade

04/10 Manhã
8h às 12h

05/10 Manhã
8h às 12h

06/10 Manhã
8h às 12h

07/10 Manhã
8h às 12h

Oficina 1 (Online): SIGAA para discentes 
Ministrantes: Membros do GTercoa - Francisco Arnaldo 

Lopes Bezerra e Gabriela de Aguiar Carvalho

Oficina 2 (Online): Descomplicando o currículo lattes
Ministrantes: Membros do GTercoa - Lara Ronise de 

Negreiros Pinto Scipião e Elaine de Farias Gi�oni  

Oficina 3 (Online): Elaborando resumo científico
Ministrantes: Membros do GTercoa - Eliziete 

Nascimento de Menezes, Kelly Cristina Vaz de 
Carvalho Marques, Sarah Pires Barreto de Souza 

Vasconcelos, Carlos Renêe Martins Maciel, Carlos 
Leandro Nogueira Quinto

Oficina 4 (Online): Desvendando tipos de 
editores de textos: Word, Writer, Google Docs 

(online e o�ine) 
Ministrantes: Membros do GTercoa - Evangeline 

de Albuquerque Alves, Querem Hapuque 
Monteiro Alves Muniz

Oficina 5 (Online): Ferramentas do Google 
Workspace: drive, documentos do google, planilhas, 

apresentações e forms
Ministrantes: Membros do GTercoa - João Evangelista 
de Oliveira Neto, Amsranon Guilherme Felicio Gomes 
da Silva, Antônio Jorge Lima Barbosa, Carlos Renêe 

Martins Maciel

Oficina 6 (Online): Elaboração de videoaula no InShot
Ministrantes: Membros do GTercoa - Felismina de 

Sousa Neta, Querem Hapuque Monteiro Alves Muniz, 
Elaine de Farias Gi�oni

Oficina 7 (Online): As possibilidades da plataforma Canva 
para uso acadêmico

Ministrantes: Membros do GTercoa - Paulo Vitor da Silva 
Santiago, Eliziete Nascimento de Menezes, Sarah Pires 

Barreto de Souza Vasconcelos

Oficina 8 (Online): Excel: planilhas e bancos de dados 
Ministrantes: Membros do GTercoa - Francisca Iandra 

Nascimento, Luís Felipe da Costa Monteiro, Luís Fernando 
Alves da Silva, Joel Penha Silva
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Programação Semana III - 11 a 15/10

08/10 Manhã
8h às 12h

Data Horário Atividade

11/10

13/10

Oficina 9 (Online): Gamificação: Aprendendo com 
o Kahoot e Socrative

Ministrantes: Membros do GTercoa - Elaine de Farias 
Gi�oni e Elaine de Sousa Teodosio, Antonio Jorge 

Lima Barbosa

Oficina 10 (Online): Gamificação:  Aprendendo 
Mapas Conceituais com Cmaptools

Ministrantes: Membros do GTercoa - Elaine de Farias 
Gi�oni, Antônio Jorge Lima Barbosa, Lara Ronise de 

Negreiros Pinto Scipião e Arnaldo Dias Ferreira

Minicurso 1 (Online): Plágio e autoplágio na academia 
Ministrante: Wendel Melo Andrade, Carlos Alves de 

Almeida Neto e Arnaldo Dias Ferreira 

Minicurso 2 (Online): Direitos autorais e de imagem
Ministrante: Luciano José de Araújo

12/10 FERIADO

Minicurso 3 (Online): Parque Tecnológico: O que é 
e como fazer para se instalar?

Ministrante: Prof. Dr. Fernando Ribeiro de Melo 
Nunes (Diretor-Presidente do PARTEC/UFC)

Minicurso 4 (Online):  Apresentando Single-Board 
Computers e Tecnologias Open Source 

Ministrantes: José Vieira da Costa Neto (UFC)

Manhã
8h às 12h

Manhã
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Por fim, o Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior denominado 
de Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), está ligado à 
Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA) vinculado à 
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA) que é um 
órgão suplementar subordinado à Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
que, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), apoia essa ação e 
deseja aos estudantes sucesso na vida acadêmica. 

14/10

15/10

Homenagem ao dia do Professor
Ação do projeto PAAP Professor Inspirador - ProfInsp 

(Online)
 

Perfil do egresso e mercado de trabalho
Palestra: Prof. Dr. Alberto Sampaio (Vice-diretor do 

Campus Itapajé - Jardins de Anita) 
 Mediação: Prof. Márcio Veras Corrêa (Diretor do 

Campus Itapajé - Jardins de Anita)

Atividade de encerramento do Ciclo de Oficinas e 
minicursos dos alunos do Campus Itapajé  - Jardins 

de Anita

Avaliação das atividades para obtenção da 
certificação dos participantes

Minicurso 3 (Online): Parque Tecnológico: O que é 
e como fazer para se instalar?

Ministrante: Prof. Dr. Fernando Ribeiro de Melo 
Nunes (Diretor-Presidente do PARTEC/UFC)

Minicurso 4 (Online):  Apresentando Single-Board 
Computers e Tecnologias Open Source 

Ministrantes: José Vieira da Costa Neto (UFC)

Oficina 11 (Online): Introdução à criação de documentos 
e apresentações de slides com LaTeX

Ministrantes: Membros do GTercoa
Francisca Aparecida Prado Pinto (SEDUC)

Oficina 12 (Online): Álgebra com Geogebra
Ministrantes: Membros do GTercoa - Wendel Melo 

Andrade, Arnaldo Dias Ferreira, Fredson Rodrigues Soares

Manhã
8h às 12h

Manhã
8h às 12h
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Links importantes para se situar na UFC:

Orientação importante:

CAMPUS ITAPAJÉ UFC

PROGRAD PRAE

PAAP PRPPG
Programa de Apoio e 
Acompanhamento Pedagógico

Pró-Reitoria de Graduação Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós Graduação

https://linktr.ee/paapufc

https://itapaje.ufc.br/pt/ https://www.ufc.br/

https://prograd.ufc.br/pt/ https://prae.ufc.br/pt/

https://prppg.ufc.br/pt/

Solicita-se aos discentes que, para melhor aproveitamento e sucesso dessas ações, 
sigam as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) para criação 
da conta de e-mail no sítio https://webmail.ufc.br/. Devem clicar em Criar Conta da 
modalidade @alu.ufc.br e preencher as informações solicitadas no formulário. É 
muito importante criar a conta @alu.ufc.br para ter acesso às ferramentas do 
Google Workspace e melhores acessos nas plataformas acadêmicas.
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Campus de itapajé

Ficha Técnica

REITOR
Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de 
Albuquerque

VICE-REITOR
Prof. José Glauco Lobo Filho

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO
Profª. Ana Paula de Medeiros Ribeiro

PRÓ-REITORA ADJUNTA DE GRADUAÇÃO
Profª. Simone da Silveira Sá Borges

DIRETOR CAMPUS ITAPAJÉ
Prof. Márcio Veras Corrêa

VICE-DIRETOR CAMPUS ITAPAJÉ
Alberto Sampaio Lima

ADMINISTRADOR
Marcos Bruno Monteiro de Alencar

ASSISTENTE-ADMINISTRATIVO
Igor Bruno de Sousa Nascimento

DIRETOR DA EIDEIA
Prof. João César Moura Mota

COORDENADORA DA COIDEIA/PAAP
Profª. Maria José (Mazzé) Costa dos Santos

EQUIPE TÉCNICA
Adriana Madja dos Santos Feitosa
Profª. Dijane Maria Rocha Victor
Prof. Emmanuel Prata de Souza
Prof. Gilberto Santos Cerqueira
Nataly Alves Holanda
Jose Vieira da Costa Neto
Marlon Lima

PROJETO GRÁFICO
Marlon Lima
Rebeca Melo Frederico
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INTRODUÇÃO 
 

Este relatório de gestão tem como objetivo apresentar os resultados das ações 

estratégicas do ano de 2021 referentes ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI- 

2018-2022) que foram desenvolvidas pelo Programa de Apoio e Acompanhamento 

Pedagógico (PAAP) no âmbito da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento 

Acadêmica (COIDEA), pertencente à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação 

Acadêmica (EIDEIA). 

O Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), denominado de Programa de Apoio e Acompanhamento 

Pedagógico (PAAP) prima pelo apoio técnico-pedagógico, técnico-científico e técnico-

acadêmico dos processos formativos por meio das metodologias ativas, tecnologias 

educacionais, inovações acadêmicas e letramentos digital e multicurriculares que envolvem 

os projetos de ensino, pesquisa, extensão e a gestão acadêmica da Universidade Federal 

do Ceará (UFC). 

Sua equipe é constituída de docentes, técnicos administrativos, estudantes bolsistas 

e estagiários da própria Instituição que desenvolvem ações de planejamento estratégico, 

tais como: levantamento de demandas formativas, elaboração de planos formativos e 

semanas pedagógicas, execução de atividades formativas e apoio a outros setores que 

desenvolvem projetos na área de formação para toda a comunidade acadêmica da UFC e 

público externo. 

As ações formativas do Programa buscam alcançar a excelência acadêmica na UFC, 

mediante processos formativos de alto nível de qualidade para apoiar e acompanhar a 

tríade humana que constitui a universidade: professores, técnicos e estudantes, sendo este 

primeiro nosso público principal e os demais, desenvolvidos em parceria com a Pró-Reitoria 

de Graduação (PROGRAD), com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui. 

Destacamos ainda que para os docentes, nossos objetivos permeiam suas práticas 

de ensino aliadas à pesquisa, à extensão e à gestão acadêmica, e mais especialmente, nos 

preocupamos com a preparação dos professores em estágio probatório, acompanhando-

os para que sua trajetória profissional na UFC seja a mais feliz possível. 
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2 Os Planos de Formação e os parâmetros para a organização e à 
realização das ações formativas em 2021 

 

Para este Relatório de Gestão 2021, consideramos como parâmetro para sua 

elaboração os resultados das ações estratégicas do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) correspondente ao período de 2018-2022. Ressaltamos que o acompanhamento 

trimestral foi uma referência utilizada para o planejamento da Coordenadoria, pois 

possibilitou o reconhecimento das ações que já foram alcançadas e aquelas que ainda 

precisavam ser iniciadas para o interstício do Plano.   

Também observamos as recomendações das normativas do TCU (IN TCU nº 

84/2020 e DN TCU nº187/2020 - principalmente o anexo II), em particular, o índice de 

qualificação do corpo docente – IQCD, uma vez que o principal propósito do PAAP é a 

qualificação dos docentes da UFC, conforme determina o Art. 3.º o Programa de Formação 

para a Docência no Ensino Superior tem como objetivos em seus incisos I e II do Anexo III 

da Resolução nº 08/CEPE de 26 de Abril de 2013. (Alterado pela Resolução n.º 16/CEPE, 

de 14 de junho de 2021, 

 
I – Acolher os docentes ingressantes na UFC durante o período de Estágio 
Probatório e oferecer-lhes atividades voltadas à formação para a docência 
no ensino superior; II – organizar ações de formação docente para todos os 
professores da UFC, numa perspectiva de Inovação Pedagógica, visando o 
constante aprimoramento de sua atuação nos cursos de graduação e de 
pós-graduação. 
 

Destacamos que 2021 foi o ano de aprimorar as propostas formativas, no formato 

online, realizadas em 2020 em planos formativos para o apoio do ensino emergencial 

decorrente da pandemia do Coronavírus (SARS-COV-2/COVID-19).  

De forma colaborativa, por meio de reuniões e consultas com as unidades 

acadêmicas, os docentes, os discentes e os técnico-administrativos, buscamos elaborar e 

organizar o planejamento das formações, desejando apoiar a Comunidade Acadêmica da 

UFC, em suas práticas de ensino e de gestão, uma vez que o ensino remoto e o teletrabalho 

se tornaram imperativos nestes tempos pandêmicos. 

 De forma mais prática, procuramos refletir sobre este uso compulsório e também 

sobre novos modelos de ensino, a fim de auxiliar o professor para o uso das tecnologias 

educacionais com processos de aprendizagem mais ativos para o ensino superior na UFC.  

 A primeira proposta intitulada, PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

INOVAÇÃO E INCLUSÃO EM 2021, apresentou ações formativas, objetivando acolher, 
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apoiar e acompanhar as atividades técnico-pedagógicas de seus profissionais no âmbito 

do ensino, da pesquisa, extensão e gestão, em parcerias com as Pró-reitorias PROGRAD, 

PROGEP e PRAE. 

O enfoque deste Plano ressaltou a qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem, na perspectiva da educação empreendedora, a qual impulsiona a inovação 

e fomenta a formação de um sujeito criativo, com capacidade técnica, excelência 

acadêmica e autonomia, sob os princípios de uma visão holística, humana e 

socioemocional para resolver problemas, enfrentar situações de conflito e empreender na 

vida profissional e pessoal. 
Imagem 1 - Capa do Plano de Formação – 2021.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site PAAP(http://paap.ufc.br)  

O segundo plano de 2021 denominamos de PLANO DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA ACOLHIDA E APOIO PARA AS AULAS NA UFC que seguiu as formas de 

organização síncrona, assíncrona e também com propostas de atividades híbrida e 

presencial de Cursos, e também com ações desenvolvidas pelo PAAP - Artes. 
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Imagem 2 - Capa do Plano de Formação - 2021.2 

Fonte: Site PAAP(http://paap.ufc.br)  

 

Neste Plano o propósito geral compreendia a importância de valorizar as práticas e 

saberes dos professores em estágio probatório e efetivos, bem como ações formativas 

desenvolvidas visando a excelência acadêmica e a inovação profissional, compreendendo 

temáticas sobre: Tecnologias Educacionais Digitais, Didática e Práticas Pedagógicas, 

Metodologias Ativas, Ensino Híbrido, Plataformas Virtuais de Aprendizagem, Saúde Mental 

e Bem-estar no Trabalho, Biossegurança, entre outras. 

Nestes processos formativos reforçamos que elegemos a excelência acadêmica e 

a inovação profissional cujas temáticas e ações pudessem desenvolver nos estudos o 

pensamento crítico, a capacidade de interagir com respeito, empatia, compreensão dos 

conflitos mundiais e o conhecimento intercultural dos sujeitos, possibilitando assim o 

aprimoramento de competências cognitivas e socioemocionais para professores, 

estudantes e técnicos da UFC. 

As contribuições das parcerias com as Pró-reitoras de Graduação (PROGRAD) e 

Gestão de Pessoas (PROGEP), para os planos formativos foram essenciais para o sucesso 

das ações. Além dessas parcerias, destacamos as ações conjuntas com a Secretaria de 

Inclusão e Acessibilidade (UFC Inclui), o Grupo de Trabalho (GT de Saúde Mental), o 

Projeto PRAVIDA e o Plano de Acolhida do Campus de Itapagé. Essas parcerias foram/são 

fundamentais para que o PAAP/COIDEA/EIDEIA desenvolvesse e executasse suas 
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atividades formativas, definindo também o papel Integrador da EIDEIA no âmbito 

Institucional da UFC. 

Apontamos ainda na Programação deste Plano de Formação a I Semana 

Pedagógica da UFC (SEMPED), realizada no período de 10 a 14 de maio de 2021.  

 
Imagem 3 – I SEMANA PEDAGÓGICA DA UFC: 2021.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Canal PAAP 

(https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg 

 

O objetivo principal deste evento pedagógico consistiu em proporcionar aos 

docentes, discentes e servidores técnico-administrativos um evento de natureza formativa, 

com atividades teóricas e práticas para o planejamento didático-pedagógico, técnico-

pedagógico e gestão acadêmica, visando à partilha de práticas inovadoras que envolvam 

os processos formativos da educação remota (on-line e off-line), cumprindo assim, a ação 

estratégica do PDI no que se refere ao fortalecimento dos eventos institucionais destinados 

à discussão e socialização de experiências de ensino (EIDEIA/PROGRAD/PRPPG). 

As ações formativas na I SEMPED buscaram o aprimoramento de competências 

cognitivas e socioemocionais que tangenciam as relações de técnico, professor e 

estudante, tríade relevante e fundamental para a existência da Universidade. As SEMPEDs 

devem proporcionar espaço de aprendizados e partilhas de experiências contínuas, formas 
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de inovar no jeito de trabalhar, de ensinar e de colaborar na UFC. Detalhamos a seguir os 

dados de participação da primeira SEMPED. 

Com o tema Acolhida e apoio para o semestre 2021.2, a segunda edição da 

Semana Pedagógica (II SEMPED) da Universidade Federal do Ceará, ocorreu em formato 

on-line, no período de 27 de setembro a 01 de outubro de 2021. Esta 2.ª edição foi realizada 

pela equipe do PAAP, no âmbito da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento 

Acadêmico (COIDEA), pertencente à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação 

Acadêmica (EIDEIA), em parceria com a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD). Os 

propósitos desta semana foram discutir o acolhimento da comunidade universitária, apoiar 

projetos e acompanhar as atividades acadêmicas no novo semestre.  

Imagem 4 – Abertura da II SEMANA PEDAGÓGICA DA UFC: 2021.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Canal PAAP 

(https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg) 

A realização das duas Semanas Pedagógicas foi um feito inovador, pois buscou 

com sua realização estabelecer um tempo pedagógico no calendário universitário destinado 

aos processos formativos para a reflexão e a partilha de experiências didático-pedagógicas 

e de gestão acadêmica na UFC. 

Além dos eventos desenvolvidos nos Planos de 2021 foram realizadas 2 edições 

do Encontro de Docência Superior (EDES): a primeira, nos dias 10, 11 e 12 de Março de 

2021, XII EDES - EU2020 e o segundo foi realizado nos dias 01 a 03 de dezembro de 2021; 

o XIII EDES. O Encontro de Docência é um evento dos Encontros Universitários da UFC, 
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no campus de Fortaleza, que objetiva propor um espaço de reflexão, discussão e avanços 

da docência no ensino superior relacionados à inovação pedagógica nos processos de 

ensino e de aprendizagem, a partir dos eixos de discussões que contemplam: práticas 

educativas de inclusão; trabalho e saúde; formação e currículo; didática e avaliação e 

tecnologias digitais na modalidade oral.   

Marca importante deste encontro é a realização do ProfInsp (Professores 

Inspiradores) cuja ação visa homenagear o professor, que fez ou faz a diferença na vida 

escolar ou acadêmica de professores, técnicos ou estudantes da UFC. É um momento de 

reconhecimento e gratidão para esse docente, mas também para o homenageador, que 

deve ser professor ou técnico na UFC. A primeira edição marcou as homenagens para o 

dia do professor e foi realizada em parceria com a PROGEP, e ocorreu como pré-evento 

da semana do servidor público. A outra edição ocorreu no encerramento dos EDES, durante 

os EU2021. Informamos que o ProfInsp tem previsão para acontecer sempre no dia do 

Professor e durante os Encontros Universitários, no âmbito do EDES.  

A seguir, apresentamos os resultados alcançados das atividades formativas dos 

dois planos de formação, relacionando-os com as ações estratégicas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI (2018-2022). 

 

 
3 RESULTADOS ALCANÇADOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E AÇÕES 
ESTRATÉGICAS DO PDI (2018-2022) 
 

Cabe à Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico 

(COIDEA/EIDEIA) a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional relacionado ao 

eixo Ensino, visando alcançar o objetivo estratégico de 

 
Aprimorar os programas de formação continuada para a docência no Ensino 
Superior, no âmbito da UFC, possibilitando o compartilhamento de novas 
metodologias de ensino, o intercâmbio de experiências e práticas 
pedagógicas e o desenvolvimento de competências interpessoais. (UFC, p 
53) 

 

As ações estratégicas devem proporcionar processos formativos para interação de 

experiências, atualização de temáticas e aprimoramento da capacidade e melhoria no 

desempenho no ensino superior. Assim, tendo em vistas estes propósitos e também o que 

foi projetado no PDI, apresentamos, por ação estratégica, os principais resultados do 

PAAP/COIDEA do ano de 2021:  
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a) Elaborar propostas de acompanhamentos (tutoria) para professores recém 

ingresso na UFC a fim de promover a socialização ou compartilhamento de experiências 

pedagógicas e a orientação para o ensino e a pesquisa na UFC. Para esta ação os 

principais resultados foram: 

 

- Criação e acompanhamento da Comunidade Virtual do PAAP no CVSIGAA 

de interação e troca de experiências sobre os estudos realizados, em 

especial, no Canal do PAAP. Esta Comunidade pode ser acessada por 

docentes, discentes e técnicos-administrativos.  

Acesso no SIGAA: https://si3.ufc.br/sigaa/cv/principal.jsf 

 

Quadro 1: Comunidade CVSIGAA  

Atividades do CVSIGAA de Janeiro a Dezembro de 2021 

Mês CVSIGAA 
Total de 

Atividades 
Carga 

Horária 
Total de 

Participantes 
Janeiro 1 6 6 10 
Abril 1 9 9 3 
Julho 1 37 37 2 
Total: 3 52 52 15 

Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 

 

- Realização no ano de 2021 do XII e XIII Encontros de Docência no Ensino Superior 

(EDES)  

Quadro 2 – N.º de trabalhos por EDES - 2021 

Encontro de Docência no 
Ensino Superior (EDES) 

N.º de trabalhos aceitos N.º de trabalhos 
apresentados 

XII EDES 31 29 

XIII EDES 43 39 

Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 

 

- Realização de 3 edições do ProfInsp (Professores Inspiradores) 
2 edições realizadas durante a programação dos EDES dos EU2020 e 

EU2021: respectivamente nos dias 12/03 e 02/12 e a Edição em 

Homenagem ao Dia do Professor, no dia 15/10/2021. 
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                Imagem 5 -  3.ª Edição do Profinsp: Homenagem ao Dia do Professor 

Fonte Canal 

PAAP(https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg 

- conclusão 57 docentes das atividades formativas obrigatórias para 

apresentação à comissão de finalização do período do estágio probatório em 

2021, conforme o quadro 3:  

Quadro 3 - Professores em estágio probatório e concludentes das atividades por 
campi da UFC– 2021 

 
Campi da UFC Nº de Professores  

em estágio probatório 
Nº de professores 

concludentes  

Crateús 8 4 

Fortaleza 110 39 

Itapajé 5 0 

Quixadá 2 0 

Russas 10 4 

Sobral 20 10 

Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 
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Ressaltamos que os professores ao concluírem o programa, etapa obrigatória para 

o cumprimento das ações do estágio, recebem do Programa uma carta de 

congratulações, e ao mesmo tempo convidando-os para permanecerem no programa 

como forma de valorização da formação continuada na UFC. 

 

b) Ampliar a capacitação dos docentes para o uso das tecnologias da comunicação. 

A seguir, detalhamos os principais resultados desta ação:  

 

- PAAP - Formação é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Programa 

de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), que visa a integração dos nossos usuários com as 

tecnologias educacionais emergentes, a partir das propostas formativas que 

tenham como finalidade a excelência acadêmica, numa perspectiva das 

metodologias ativas. Neste espaço formativo há oferta de cursos contínuos 

na modalidade online, híbrida e autoinstrucional (tipo massive online open 

course- Mooc).   

Acesse no link: https://sistemas.paap.ufc.br/ava/ 

 

c) Expandir os canais de divulgação de experiências pedagógicas inovadoras. 

Nesta ação estratégica os principais resultados foram:  

 

- Otimização de canais de comunicação e formação do PAAP.   

Site: http://www.paap.ufc.br  

E-mail: paappaap2020@gmail.com; paap@eideia.ufc.b 

Twitter: https://twitter.com/ProgramaPaap  

Instagram: https://www.instagram.com/paapufc/  

Facebook: https://www.facebook.com/paap.paap.35380 

Podcast: https://anchor.fm/paap  

Portfólio de Tecnologias Educacionais: 

https://sites.google.com/view/portfolio-paap/portf%C3%B3lio?auth 

Grupo: https://groups.google.com/u/2/g/prorgama-de-apoio-e-

acompanhamentopedaggico-paap 

Comunidade Virtual do PAAP no SIGAA: 

https://si3.ufc.br/sigaa/cv/visualizar_ comunidades.jsf 
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Canal do YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg 

Linkedhin:  https://www.linkedin.com/in/paap-ufc-b445081b6 

 

Para facilitar e ampliar a divulgação de todas as nossas redes sociais criamos o 

link.tree (https://linktr.ee/paapufc) que agrega todos os links em um só local e possibilita à 

comunidade da UFC, de forma dinâmica, escolher a forma que deseja ter acesso às nossas 

formações.  

Na ação estratégia de expansão das vias de comunicação, a Coordenadoria tem 

feito um esforço hercúleo para criação e aprimoramento de estratégias de comunicação 

que possam chegar ao público da UFC que busque e necessite de processos formativos 

para o seu desenvolvimento profissional. Assim, nestes tempos de Pandemia de COVID 

19, o uso de tecnologias da informação e comunicação tem sido um aliado importante para 

alcançar os diversos campi da UFC, ofertando diferentes atividades formativas por meio de 

mídias de fácil acesso e que ficam disponíveis a todos que queiram participar dos planos 

formativos e das ações ofertadas pelo PAAP. 

Dentre as mídias, o Canal do PAAP no YouTube tem sido um espaço formativo 

importante, por meio do qual os professores, estudantes e técnicos administrativos podem 

acessar as ações dos planos de formação do Programa, encontrando temáticas sobre 

inovação no ensino, metodologia ativa, tecnologia educacional, inclusão educacional, 

ensino remoto, ensino híbrido, planejamento, artes, didática, práticas de ensino, além de 

pesquisas e ações extensionistas voltadas ao ensino superior.  

A seguir podemos observar o tempo de visualização do Canal por tempo de 

exibição:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 
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Pelo canal os participantes têm acesso ao que já foi produzido no formato de vídeos 

e às atividades online com interação no chat. Os participantes podem se organizar e definir 

o formato de estudo, considerando o tempo que dispõem, a forma de interação e os 

interesses de temáticas das áreas que já estão organizadas em playlist. Assim, conforme 

o gráfico “Visualizações por tipo de vídeo”, a distribuição dos acessos e visualizações 

estão em consonância com as escolhas dos participantes:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 

 

Também pelos dados disponibilizados pelo Youtube podemos identificar quem são 

os usuários que visualizam o canal por gênero, observando assim que os participantes em 

sua maioria são do sexo feminino, dado este que coaduna com a tendência de 

predominância de mulheres no espaço educacional, e isso se dá pelas mudanças que 

ocorreram por meio do engajamento das próprias mulheres, que historicamente têm 

conquistado seus direitos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 
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d) promover cursos de formação continuada sobre metodologias ativas, aulas 

invertidas, técnicas didático-pedagógicas e métodos de avaliação do ensino aprendizagem 

para os docentes da UFC. 

 

Para estas ações, os principais resultados foram extraídos das atividades dos dois 

planos formativos citados anteriormente neste relatório que serão detalhadas a seguir, 

considerando justificativas, objetivos, temáticas propostas e a realização de atividades. A 

programação destas atividades propostas no formato online (síncrono e assíncrono) 

constou de webconferências, webseminários, webcursos e weboficinas distribuídas nas 

seguintes temáticas: metodologias ativas, metodologia científica, didática e práticas 

pedagógicas e Ensino Híbrido. Detalhamos no quadro a seguir as temáticas dos cursos 

desenvolvidos em 2021. 

Quadro 4- Períodos e Cursos do Plano de Formação Continuada Inovação e 
Inclusão em 2021 

PERÍODO CURSO 

18 a 22/01/2021 Aprendizagem Baseada em Problemas 

25 a 29/01/2021 Curso Metodologias Ativas e Role-Play - Turma 1 

01 a 05/02/2021 Curso Metodologias Ativas e Role-Play - Turma 2 

08 a 12/02/2021 Curso Metodologias Ativas e Role-Play - Turma 3 

22 a 25/02/2021 Curso de Introdução ao Latex e Metodologias de Produção de Documento 

02 a 15/02/2021 
Curso Sala de Aula Invertida e Metodologias Ativas com Exemplos 
Concretos para o ensino de Línguas 

01 a 10/03/2021 Curso sobre Metodologia Científica 

02 a 30/03/2021 
Curso de capacitação para professores de Ensino Coletivo de Cordas 
Friccionadas 

10/03 a 19/04/2021 Curso sobre Didática e Práticas Pedagógicas 

22 a 26/03/2021 
Introdução à Metodologia Ativa Pogil e Estratégia de Gamificação Com 
Kahoot e Socrative 

12 a 30/04/2021 
Formação de Professores para Criação e utilização Educacional e 
Didática para Videoaulas - Turma 1 

05/05 a 18/05/2021 Curso Ensino Híbrido 
01/11/2021 a 
28/02/2022 Noções Básicas de Metodologias Ativas na Educação  

04/11/2021 a 
28/02/2022 Metodologias Ativas no Ensino Híbrido 

FONTE: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 
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 O gráfico a seguir apresenta o quantitativo de atividades desenvolvidas no ano de 

2021 resultantes dos dois planos de formação desenvolvidos nos dois semestres letivos de 

2021. 

 
FONTE: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 

 

A seguir podemos observar no quadro 4, a carga horária das atividades que foram 

oferecidas mensalmente pelos dois planos formativos em 2021: 

Quadro 5: Distribuição da carga horária por mês - PAAP 2021 

Mês Carga Horária 
 

Janeiro 62  

Fevereiro 97  

Março 110  

Abril 64  

Maio  111  

Junho 21  

Julho 63  

Agosto 68  

Setembro 62  

Outubro 23  

Novembro 71  

Dezembro 53  
  Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 

 

As atividades do PAAP - Integrador, agregando os Projetos, PAAP Artes, Coral 

PAAP Maestro Orlando Leite, PAAPIC, PAAPHist e PAAPIn, PAAPTI, Podcast PAAP e 
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Docência Compartilhada (DComp) são destaques nos dois Planos de Formação do ano de 

2021, que podem ser observados nos dados de atividades por mês.  

Quadro 6 – Quantitativo de Atividades por mês dos projetos do PAAP – 
Integrador - 2021 

Mês 

PAAP INTEGRADOR  
Palestr
a on-
line 

PAAP-
ARTES 

CORAL 
PAAP 

Live 
Coral 
PAAP 

PAAP-IC PAAP-in PAAP-
Hist Podcast 

Total  
 Atividades 

/Mês 
Janeiro 0 0 2 2 1 0 0 3 8 
Fevereiro 0 2 4 4 0 1 0 2 13 
Março 1 2 2 2 1 0 0 2 10 
Abril 0 2 2 2 0 1 0 2 9 
Maio  0 2 4 4 0 1 0 1 12 
Junho 1 2 3 3 1 0 0 2 12 
Julho 0 2 3 3 0 1 0 0 9 
Agosto 1 2 4 4 1 0 0 2 14 
Setembro 0 1 0 0 0 0 1 3 5 
Outubro 0 3 4 4 0 0 1 0 12 
Novembro 1 3 4 4 1 0 1 3 17 
Dezembro 3 0 1 1 0 0 0 1 6 

TOTAL GERAL 169 
Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 

Observamos, a partir da análise da coleta e dos formulários de presença, o 

movimento da participação por mês das atividades dos Planos Formativos de 2021, 

conforme os gráficos a seguir:  

 

Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 

Percebemos pelos dados que o engajamento ocorreu principalmente em maio e 

setembro, quando foram realizadas duas edições da semana pedagógica da UFC. Para 

melhor conhecimento dos dados de participação deste evento, detalhamos abaixo, em 
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particular, os quantitativos de participantes, coletados por meio do formulário da frequência 

no chat do Youtube da I SEMPED, por dia e turno, categorizando a função dos participantes. 

 

Quadro 7: Participantes por função da I SEMPED- UFC 

Dia 

Participantes por função 
Professor 

UFC Técnico UFC 
Estudante 

UFC Visitantes 
Sub 
-total 

10/05/2021_M 47 8 90 28 173 
10/05/2021_T 43 10 71 42 166 
11/05/2021_M 42 7 51 28 128 
11/05/2021_T 35 7 41 24 107 
12/05/2021_M 33 5 50 20 108 
13/05/2021_T 19 2 57 8 86 
14/05/2021_M 28 5 40 24 97 

TOTAL 247 44 400 174 865 
Fonte: PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC 

  

Por fim, apresentamos os quantitativos total por mês de atividades, com carga 

horária e número de participantes das ações formativas ofertadas pelo PAAP no ano de 

2021. 

 
Quadro 8 – Quantitativo de atividades, carga horária e total de participantes por 

mês do PAAP - 2021 
 

 
Mês 

TOTAL 

Atividades Carga Horária Participantes 
 

Janeiro 11 62 90  
Fevereiro 18 97 129  
Março 16 110 402  
Abril 11 64 62  
Maio  16 111 1067  
Junho 13 21 114  
Julho 10 63 135  
Agosto 15 68 117  
Setembro 8 62 642  
Outubro 15 23 100  
Novembro 20 71 117  
Dezembro 10 53 186  
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Vale destacar que todas essas atividades fomentaram significativamente o tempo 

de visualização no Canal, a ponto de sermos parabenizados pelo YouTube. Vejamos o 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Canal PAAP 

(https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg 

 

A seguir, nossas reflexões sobre os riscos que impactam a continuidade das ações 

e a possível estagnação e involução da formação continuada na UFC.   

Riscos que impactam na consecução e/ou prosseguimento das metas: 

- Falta de orçamento para financiamento específico das ações do Programa, 

especialmente, para contratação de capital humano; 

- Necessidade prioritária de técnico-administrativo e pedagógico para 

planejamento e execução das ações, lotados na COIDEA a serviço exclusivo 

do PAAP. 

- Cultura Organizacional recalcitrante às mudanças trazidas pelas Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) e também por métodos de 

ensino ativos em alguns setores da Universidade, comprometendo os projetos 

que envolvam estas perspectivas de ensino superior. 
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Como aprimorar a consecução das metas? 

- Ter um orçamento próprio para o PAAP, via COIDEA/EIDEIA para execução 

das atividades formativas; 

- Obter a lotação de mais dois técnico-administrativos (pedagogo e assuntos 

educacionais) no Programa; 

- Colaborar com o desenvolvimento do ambiente formativo do PAAP, a saber o 

(https://sistemas.paap.ufc.br/ava/) da UFC que oferece cursos para toda 

comunidade acadêmica; 

- Apoiar projetos para o aprimoramento de metodologias que envolvam o uso 

de tecnologias educacionais e metodologias ativas na aprendizagem, 

avaliação e comunicação entre os diferentes setores e atores componentes 

da Comunidade Acadêmica, visando uma nova cultura acadêmica que 

envolva consubstancialmente a pedagogia e a gestão de ensino. 

A seguir apresentamos uma breve análise descritiva da nossa experiência durante 

essas ações formativas. 

 

Consideração 

 Como vimos o Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) no 

âmbito da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmica (COIDEA), 

pertencente à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), 

buscou sempre parcerias para contemplar suas ações estratégicas do ano de 2021 

referentes ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI- 2018-2022), da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). 

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) apresenta resultados 

de um ano atípico, repleto de desafios e dificuldades que o período pandêmico impôs. No 

entanto, por primar pela formação de qualidade, não mediu esforços para atender as 

demandas acadêmicas apoiando sempre as ações com fins técnico-pedagógico e técnico-

científico.  

Os processos formativos com essas finalidades tiveram não só nosso apoio, mas 

também nosso acompanhamento e assessoramento. As temáticas trabalhadas, como já 
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destacadas, foram sempre as mais atuais e relevantes para o cenário formativo 

contemporâneo e adequadas aos formatos metodológicos.  

Finalizamos o ano de 2021 com a sensação de dever cumprido, mas na iminência 

de um próximo ano de maiores contribuições, pois nossa missão é a formação, capacitação 

e treinamento contínuos de professores,  técnicos e alunos, oferecendo apoio técnico-

pedagógico, por meio de ações de formação continuada, subsidiado por metodologias 

ativas, tecnologias educacionais e letramento digital, visando a transformação da 

Universidade, para a inovação acadêmica, por meio de projetos de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão de qualidade, com fins na excelência e desempenho de talentos internos, 

com foco nos seguintes valores: (I) qualidade; (II) inclusão; (III) desenvolvimento; (IV) 

sustentabilidade; e, (V) criatividade. 

Na certeza de termos atingido os objetivos e metas do PDI para o ano de 2021, 

referentes às ações estratégicas no que compete à COIDEA, no âmbito da EIDEIA, 

continuamos na busca pelo conhecimento e, principalmente, pela inovação acadêmica, 

preocupados com o presente, mas, especialmente, pensando no futuro, no que se refere 

ao papel da Universidade para a sociedade vigente. 

Referências 

UFC. Plano de Desenvolvimento Institucional (2018-2022). Disponível em: 
https://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/plano_desenvolvimento_inst
itucional/pdi_2018_2022_pub_2018_05_17.pdf 

UFC. ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 08/CEPE DE 26 DE ABRIL DE 2013. 

Disponível em: 

https://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/cepe/resolucao_cepe_2013/

resolucao08_cepe_2013_anexo03.pdf 
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APRESENTAÇÃO 

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), 
vinculado à Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico 
(COIDEA) da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica 
(EIDEIA) da Universidade Federal do Ceará (UFC) apresenta o PLANO DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA: Reflexões sobre as múltiplas salas de aula na 
atualidade, aprimorando e ampliando ações de inovação acadêmica, no 
período de janeiro a julho de 2022.  

2020-2021 foram anos que impuseram grandes desafios ao PAAP 
para realização de processos formativos em formatos híbridos - 
combinando o on-line e o off-line, na busca de atuação de uma formação 
continuada pautada nos múltiplos saberes e conhecimentos visando 
sempre práticas acadêmicas que integrassem o ensino, a pesquisa, a 
extensão e a gestão.  

Dando continuidade aos processos formativos, neste novo Plano de 
Formação Continuada (PlaFor) para 2022, almejamos ampliar sentidos e 
significados  sobre a docência superior com enfoque na reflexão crítica 
das diferentes iniciativas de reconfiguração da sala de aula acadêmica 
por meio do ensino remoto emergencial, subsidiado pelas tecnologias 
educacionais e as metodologias ativas, sempre visando a melhoria na 
integração, interação e engajamento entre o tripé humano que sustenta 
nossa universidade: professores, estudantes e técnicos. 

Propomos com o PlaFor de 2022, reflexões sobre a sala de aula na 
atualidade, ainda em fase pandêmica, fundamentados em ações 
estratégicas que compreendam a [re]organização do ensino, 
apresentando experiências vivenciadas à luz do ensino remoto 
emergencial, ensino híbrido e ensino presencial, fundamentados nas 
concepções da didática no ensino superior para a aprendizagem de 
adultos e outros temas que subjazem e que podem ser desenvolvidos de 
forma individual e/ou colaborativa.  

Procuramos em nossas atividades acompanhar e apoiar para 
integrar às ações formativas às demandas institucionais, estabelecendo 
parcerias com as pró-reitorias, de Graduação (PROGRAD), de Gestão de 
Pessoas (PROGEP), a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e com 
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Secretaria de Acessibilidade (UFC Inclui), também com outros órgãos e 
setores da UFC. 

A equipe PAAP/COIDEA/EIDEIA da UFC agradece o apoio e a 
colaboração de docentes, técnicos administrativos, estudantes e gestores 
que colaboraram sugerindo demandas de atividades para a elaboração 
dos planos formativos, as quais possibilitam a continuidade do 
intercâmbio e divulgação acadêmica e científica de conhecimentos de 
novas metodologias de ensino e de aprendizagem, de experiências e 
práticas pedagógicas inovadoras e o desenvolvimento de competências 
interpessoais sobre a docência no Ensino Superior, no âmbito da 
Universidade Federal do Ceará. 

Convidamos a todos para participarem da nossa programação, 
marcando na sua agenda as atividades, escolhendo temáticas e modalidades 
de sua preferência. Acesse o Plano completo no link disponibilizamos no site do 
Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da UFC. 

 

1 RETROSPECTIVA PEDAGÓGICA PAAP 
Para o retorno do semestre de 2021.2, logo em janeiro de 2022, 

propomos um mês dedicado à retrospectiva de temáticas pedagógicas, 
eleitas como relevantes para nossa formação docente. Selecionamos dos 
eventos realizados, em 2021, webconferências, webinários, podcast cujas 
temáticas e discussões visam o desenvolvimento das boas práticas de 
ensino, focando no planejamento, avaliação e didática na docência do 
ensino superior. 

Essa retrospectiva objetivou pensarmos 2022 à luz de 2021, pois as 
previsões para educação em 2022 são motivos de análises e reflexões se 
pensarmos que viveremos, ainda, sobre os impactos advindos da 
pandemia do COVID19, os quais impõem grandes desafios para a área 
pedagógica. 

Nesse retrospecto, visando uma aprendizagem de forma 
colaborativa por meio de trilhas de conhecimentos diversos, de saberes e 
experiências pedagógicas, escolhemos o formato assíncrono, pois 
oportuniza a liberdade de escolha na organização de tempos, espaços e 
conhecimentos para a aprendizagem livre e autônoma. 
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 Para conferir o plano de retrospectiva, os temas, os conteúdos, as 
formações e as melhores iniciativas de 2021, além de exemplos de boas 
práticas e experiências inspiradoras com foco no apoio e 
acompanhamento de professores, técnicos e estudantes de toda a UFC, 
acesse as atividades pelo Canal do PAAP no YouTube, na playlist 
retrospectiva: https://tinyurl.com/ysfx79bm, e também na Comunidade 
Virtual no SIGAA, acesse aqui: https://si3.ufc.br/sigaa/cv/principal.jsf. 
Desejamos que ao rememorar as ações formativas que selecionamos de 
2021 para o plano formativo lançado em janeiro de 2022, todos possam 
ter uma experiência de muitos aprendizados. Acesse toda a programação 
do Plano de Retrospectiva. 

Essa retrospectiva, é um preâmbulo do que queremos discutir em 
todo ano de 2022, e tem como objetivo principal refletir sobre as práticas 
pedagógicas inovadoras que atendam a sala de aula na atualidade, 
visando a ampliação e consolidação dessas práticas no dia a dia da sala 
de aula na academia. 
 

JANEIRO 
PAAP INTEGRADOR - JANEIRO 

DATA ATIVIDADE MINISTRANTE/ 
MEDIAÇÃO 

Acesso em CH 

Vídeos 
Apresentações 

do Coral do 
PAAP Maestro 
Orlando Leite 

 

06/01 
 

Coral PAAP 
Regente profa. 
Dra. Ana Cléria 
Rocha (UFC) 

 

Canal do PAAP 37’ 55” 

Ensaio 
Coral do PAAP 

Maestro 
Orlando Leite 

 

13/01 Coral PAAP 
Maestro 

Orlando Leite 
Regente: Profa. 
Dra. Ana Cléria 
Rocha (UFC) 

Canal do PAAP 
 

1h 30min 
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Ensaio 
Coral do PAAP 

Maestro 
Orlando Leite 

 

20/01 Coral PAAP 
Maestro 

Orlando Leite 
Regente: Profa. 
Dra. Ana Cléria 

Rocha(UFC) 

Canal do PAAP 1h 30min 

Ensaio 
Coral do PAAP 

Maestro 
Orlando Leite 

 

27/01 Coral PAAP 
Maestro 

Orlando Leite 
Regente: Profa. 
Dra. Ana Cléria 

Rocha(UFC) 

Canal do PAAP 1h 30min 

 
Para aprofundar, ampliar e consolidar aprendizados, sugerimos as 

seguintes leituras sobre docência do Ensino Superior. 
 

AUTOR/A TEMAS  LINKS  

Jane Rangel Alves Barbosa Didática do 
ensino superior 

https://tinyurl.com/5n6xatd2  

Antonio Carlos Gil Didática do 
ensino superior 

https://tinyurl.com/2pzpste9  

Myriam Krasilchik Docência do 
ensino superior 

https://tinyurl.com/yc4c7fmy  

Ilka Márcia Ribeiro S. Serra 
Maria Aparecida Crissi Knuppel 

Scheyla Joanne Horst (Organizadoras) 

Docência do 
ensino superior 

https://tinyurl.com/5db3x7y5  

 

2 PAAP ACOLHEDOR 
Sustentamos as ações deste plano na ideia de integração para 

inovação, visando colaborar com técnicos, docentes e estudantes nas 
atividades acadêmicas, pois compreendemos que o início de cada 
período letivo é sempre desafiador, nesse sentido, sabemos da 
importância de apoiar e acompanhar sempre e a cada novo início de 
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semestre, as atividades acadêmicas, comprometendo-nos com todos e 
com a qualidade dos processos formativos na academia. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo PAAP, destacamos a 
Semana Pedagógica (SEMPED) que tem sido um momento de acolhida a 
cada início de semestre, e consiste em mais um espaço para discussões 
que possibilite um olhar crítico-reflexivo sobre as demandas do ensino 
superior em tempos pandêmicos. 

Face, ainda, as medidas de restrições social e sanitária, mas, 
visando a apresentação de estratégias para a superação das 
dificuldades impostas por essas medidas, a Semana Pedagógica  tem se 
constituído no Calendário da UFC como uma ação estratégica importante 
à socialização e ao compartilhamento de experiências técnico-
pedagógicas e técnico-científicas, voltadas à orientação para o ensino, 
pesquisa, extensão e gestão acadêmica para todos da sua comunidade 
UFC. 

Consolidando a finalidade de acolher, o PAAP é responsável pela 
formação da docência no ensino superior dos professores recém-
ingressos na UFC, e tem almejado em cada ação que esses docentes em 
estágio probatório tenham uma trajetória de sucesso, para esse fim, 
realiza seminários formativos e informativos, a cada semestre, conforme 
ingresso de novos professores. 
 

2.1 Seminários de Professores em Estágio Probatório 
É mais um espaço de aproximação que o PAAP abre para o 

acompanhamento e acolhimento do professor em estágio probatório, 
para que ele possa compreender melhor quem são os responsáveis pelas 
atividades do PAAP; quais são as ações formativas disponíveis; e como 
compor ações para obtenção da declaração obrigatória de finalização do 
programa. 

É uma ação muito gratificante para o PAAP, pois visa estreitar mais 
os laços, a partir de uma conversa formativa e informativa com esses 
docentes, apresentando as atividades realizadas pelo Programa e 
orientando-os sobre a carga horária a ser cumprida e recebimento do 
certificado de conclusão do programa. Para saber mais informações sobre 
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essa atividade, acesse o site do PAAP/UFC ou entre em contato com a 
coordenação do Programa, pelo e-mail: paap@eideia.ufc.br. 
 

2.2 A SEMPED 
A Universidade Federal do Ceará promove, de 14 a 18 de março, a 

terceira edição da Semana Pedagógica (SEMPED) com o tema: As 
múltiplas salas de aula na atualidade. A realização desta Semana 
Pedagógica, se constitui em uma oportunidade para o PAAP/COIDEA 
reafirmar seu compromisso com a formação de professores, refletindo 
sobre o significado da formação no contexto atual que visem à 
construção de práticas para formatos de uma sala de aula emergentes 
da realidade pandêmica que ainda estará presente no semestre de 
2022.1. 

 As práticas de ensino resultantes do período pandêmico podem 
ter acelerado o desenvolvimento de múltiplas iniciativas para a 
reorganização do espaço pedagógico das múltiplas salas de aula na 
atualidade, favorecendo diferentes dinâmicas de ação entre alunos e 
entre estes e o professor. 

Esta reconfiguração precisa ser discutida e refletida, pois apontam 
a possibilidade da adoção de novas concepções de aprendizagens e de 
metodologias que oportunizem o protagonismo docente e discente na 
sala de aula. Assim, esta semana pedagógica possibilitará reflexões 
críticas sobre: os significados da sala de aula de hoje, suas características 
e concepções e seus diferentes modelos. Para Santos e Almeida 
Neto  (2021, p. 104) 
 

Na sala de aula é uma construção que se dá no convívio entre 
professor e aluno, e que pode demorar meses para se consolidar. 
A demonstração de responsabilidade, compromisso e cuidado 
com o outro, possibilita que os estudantes sejam instigados a se 
expor, a falar sobre suas dificuldades de aprendizagem, e lançar 
olhares críticos  para os processos de ensino e aprendizagem, e 
isso se dá a partir da criação de num ambiente de confiança 
mútua, em que se forma estudantes solidários e críticos. 
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Na III SEMPED, serão discutidos temas sobre o planejamento 
didático e técnico pedagógico, metodologias ativas e organização do 
ensino, gestão e outros. Os participantes terão direito a certificado de 20 
horas, emitido pelo Programa de Apoio e Acompanhamento 
Pedagógico (PAAP). 

Para participar das atividades da III SEMPED, os professores, 
estudantes e técnicos administrativos devem  acessar o Canal do PAAP 
no YouTube e preencher o formulário de frequência que estará disponível 
no chat ao vivo do Canal. 
 

2.3 ProfInsp (Edição Especial - III SEMPED) 
O Profinsp (Professores Inspiradores) é uma ação que visa 

homenagear o professor, que fez ou faz a diferença na vida escolar ou 
acadêmica de professores, técnicos ou estudantes da UFC. Trata-se de um 
momento de reconhecimento e gratidão para o docente homenageado, e 
também para o homenageador, que deve ser professor ou técnico da UFC. 

O PAAP realiza duas edições do ProfInsp por ano, uma que ocorre 
sempre no dia do professor, em outubro e a outra durante os Encontros 
Universitários da UFC(EU). 

No ano de 2022, teremos excepcionalmente, uma edição especial 
que ocorrerá no encerramento da III Semped, no mês de março. 
 

2.4 Projeto Discência Compartilhada (DComp) 
É uma das ações que visa planejamento, acompanhamento das 

práticas e reflexões acerca das demandas discentes que se referem à 
promoção do envolvimento dos estudantes com seus cursos. Centra-se 
na inovação da discência para sala de aula, oportunizando reflexões de 
forma Compartilhada, em grupos de estudos específicos, visando o 
protagonismo na formação acadêmica. 

O Projeto consiste em elaborar grupos de estudo com alunos da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) e propõe integração e inovação 
visando a otimização da aprendizagem por meio da discência 
compartilhada. 
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Estratégias de estudo serão pensadas a fim de promover a 
consciência estudantil, o incentivo à cultura da colaboração, o sentimento 
de pertencimento dos discentes nas suas áreas de estudos e reflexões 
sobre as demandas dos discentes. Pois para Santos e Almeida Neto (2021, 
p. 106), o processo de ensino deve ser pautado em métodos que 
contemplem o estudante como protagonista do seu processo de 
aprendizagem, e não mais receptor de informações. 

Esse projeto é orientado pela equipe PAAP e desenvolvido por 
bolsistas da PRAE. As inscrições e seleção dos discentes são orientadas 
por edital e o preenchimento de formulário eletrônico que será 
disponibilizado em nossas redes sociais, durante o processo de seleção 
de projetos para bolsas da PRAE.  

Os discentes selecionados e atuantes no projeto, receberão 
certificado que poderá ser utilizado para compor as horas 
complementares exigidas na formação universitária. Para saber mais 
sobre o Projeto envie e-mail para: coidea@eideia.ufc.br. 

 

2.4.1 PAAP para discentes 
O PAAP busca contemplar também os discentes, e propõe no 

âmbito do DComp, atividades de acolhimento aos estudantes da UFC. 
Para o desenvolvimento dessa ação, o PAAP conta com a participação de 
discentes/bolsistas/pesquisadores de graduação e pós-graduação do 
Grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem (G-TERCOA/CNPq). 

Essas ações formativas, são abertas ao público discente e são 
ofertadas sempre no início do semestre letivo. Os discentes que 
participarem da ação e preencherem o formulário de frequência 
disponibilizado no momento síncrono, receberão certificação que 
também podem ser aproveitadas para a compor as horas 
complementares. 
 

2.5 Projeto Docência Compartilhada 
Essa ação visa a transformação do olhar do professor sobre sua 

sala de aula, como ambiente de investigação do ensino. Principalmente, 
nessa ação, almejamos acompanhar e apoiar as formações in lócus, nos 
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campi da UFC, por meio de visitas agendadas, a partir de demanda 
interna, subsidiando estudos em grupos, com temas de interesse do 
grupo que solicitou a demanda/visita, neste link. 

A partir do entendimento de que segundo Camargo ( 2018, p. 11)  
(...) a sala de aula 
convencional,  ainda  é  uma  grande  barreira  a  ser 
vencida  para  que  a  qualidade da  educação  melhore.  Mas  o 
que  há  de  errado  com  a aula expositiva, que vem formando 
inúmeras gerações de profissionais com relativo sucesso? Ela é 
uma ótima maneira de ensinar, mas uma péssima maneira de 
aprender. 

 

O PAAP visa, a partir das demandas solicitadas, propor encontros de 
partilhas de saberes da docência entre os docentes nos Campi da UFC, 
aproximando docentes recém-ingressos e efetivos, visando o 
compartilhamento de experiências exitosas, por meio de encontros 
síncronos.  

 

3 PAAP INTEGRADOR 
Compõe-se de ações que articulam os diversos conhecimentos e 

práticas necessárias à formação da docência do ensino superior tais 
como a arte, ciência, gestão acadêmica, além de compartilhar as histórias 
de professores e servidores sobre suas histórias inspiradoras e suas 
vivências na UFC, e outras ações como InForma, InovPed, Podcast, PAAP IC 
entre outros. 

As atividades do PAAP - Integrador para o período de janeiro a julho, 
no Plano de formação continuada, envolvem múltiplos conhecimentos e 
práticas de inovação acadêmica que contemplam as temáticas do 
ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. 
 

3.1 Coral  PAAP - Maestro Orlando Leite: projeto de 
Extensão 

O Coral do PAAP tem uma programação fixa em todo plano de 
formação, com realização de ensaios às quintas-feiras, no horário de 17h 
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às 18h30min para os coralistas. Os participantes em geral, podem assistir 
as lives transmitidas via canal do PAAP no YouTube, no mesmo horário.  

Os ensaios objetivam preparar os coralistas para apresentações, de 
maneira virtual ou presencial. Para tanto, a regente, Profa. Dra. Ana Cléria 
Rocha(ICA/IFC) ensina técnicas de respiração, exercícios vocais e realiza 
ensaios musicais. 

 Como ser um coralista? Para ser um coralista, é preciso se inscrever 
a cada início de semestre, e passar por uma audição com a regente. 
Podendo ingressar não apenas estudantes, docentes e técnicos 
administrativos da universidade, mas também membros da comunidade 
em geral. Para participar do Coral PAAP não é exigido saber ler partitura, 
ter experiência prévia em canto coral ou possuir conhecimento musical 
teórico. 

Para o semestre de 2022.1, a seleção de novos componentes 
ocorrerá no período de 07 a 23 de março. Faça sua inscrição clicando no 
link https://forms.gle/AbW41n9L5gGCzGXw6 e venha cantar conosco! 
 

3.2 PAAP Artes 
É uma ação do PAAP que objetiva oferecer à comunidade da UFC e 

externa programação cultural voltada à arte e à pedagogia como o Ciclo 
de Conversas sobre Educação e Arte  que  traz discussões relativas aos 
processos educacionais vivenciados por professores com base na prática 
de uma professora ou um professor convidado. O programa do Ciclo inclui 
palestras mediadas pela profa. Dra. Simone Sousa, sempre em direção à 
socialização de práticas pedagógicas das pessoas convidadas para o 
público em geral.  

O PAAP Artes também conta com a participação efetiva da profa. 
Dra. Liu Man Ying com uma atividade denominada Série Música erudita: 
meu compositor e intérpretes favoritos, além de concertos com a 
participação da Camerata de cordas da UFC que em 2022 estará com o 
projeto Concertando nos Campi da UFC. O PAAP Artes também conta com 
a participação da profa. Dra. Milena Szafir do curso Cinema e Audiovisual. 

Os encontros do PAAP Artes são sempre às sextas-feiras, 18h, com 
transmissão – ao vivo – no canal Youtube do PAAP, ou de forma 
assíncrona. O público pode participar comentando as ações, enviando 
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perguntas, elogios e sugestões. Para a certificação basta preencher o 
formulário eletrônico durante as apresentações. Confira a Playlist. 
 

3.3 O PAAP datas comemorativas  
Visa apresentar à comunidade acadêmica atividades artísticas e 

culturais com o propósito de integração e divulgação das atividades do 
Coral e do PAAP Artes. São momentos de aproximação com a comunidade 
acadêmica da UFC e a comunidade externa, por meio da música, e outras 
atividades culturais. 

Neste semestre, nossos momentos comemorativos são: 
 

Datas comemorativas Datas Responsável 

Dia Internacional das 
Mulheres 

08 de março de 
2022 

PAAP Artes/Coral do PAAP: Maestro 
Orlando Leite 

Coralistas 

Dia das Mães  08 de maio de 
2022 

PAAP Artes/Coral do PAAP: Maestro 
Orlando Leite 

Coralistas 

Festas Juninas 24 de junho de 
2022 

PAAP Artes/Coral do PAAP: Maestro 
Orlando Leite 

Coralistas 

 

3.4 PAAP Podcast 
O PAAP Podcast trata-se de um programa de entrevistas e de 

entretenimento científico e educacional do PAAP. Para o desenvolvimento 
dessa ação, o PAAP convida profissionais especialistas em diversas áreas 
temáticas relacionadas à educação e à Ciência. Os podcasts são 
divulgados mensalmente, e podem ser acessados pelo link: podcastpaap. 

O PAAP considera o podcast um meio de comunicação importante 
para a divulgação de conteúdos atuais e relevantes, pois o podcast 
parece, mas não é um programa de rádio, contudo, em vez de ser 
viabilizado no formato síncrono, ele pode ser ouvido quando, como e onde 
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a pessoa quiser e puder. E em vez de sintonizar uma estação de rádio, 
procura-se pelo link na Internet. 

O Podcast PAAP é uma ferramenta de apoio aos processos de 
ensino e aprendizagem, pois colabora no resgate da oralidade, da 
inspiração, da criatividade, aproximando professores e estudantes e 
demais ouvintes. Sobre os ouvintes, têm um alcance expressivo, e 
contribui também no desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
melhorando o potencial pedagógico do docente. 
 

3.5 PAAP IC 
O PAAP-IC é um espaço de divulgação da Ciência, o qual visa a 

promoção de reflexões sobre a Iniciação Científica. Especialmente para o 
estudante, é importante compreender que durante sua trajetória na 
academia ele deve buscar o desenvolvimento da pesquisa. Assim, 
objetivamos com essa iniciativa, capilarizar a iniciação científica para 
professores e alunos que ainda não conseguiram se identificar dentro da 
área de pesquisa e tecnologia.  

Seus convidados são professores e alunos que se destacam no 
meio científico/tecnológico em suas áreas, apresentando experiências 
exitosas sobre a Ciência, desenvolvidas em suas trajetórias acadêmicas 
na UFC. 

O PAAP IC é uma ação do PAAP Integrador, é transmitido 
bimestralmente pelo canal do PAAP no Youtube para toda comunidade 
universitária interna e externa à UFC. Para a certificação, o participante 
deve preencher o formulário eletrônico disponibilizado no chat ao vivo 
durante a atividade no canal. 
 

3.6 PAAP InForma 
Neste ano, o PAAP retornará a ação InForma (Inovação na 

Formação) que objetiva o desenvolvimento de programa de entrevistas 
na rádio e TV universitária, visando, sempre, a divulgação de práticas de 
Inovação técnico-pedagógica e técnico-científica envolvendo 
professores, técnicos e alunos, além de convidados externos, que atendam 
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à temática de inovação. Essa ação tem a parceria do prof. Dr. Pedro 
Rogério, por meio do Programa de rádio “Musicultura” na Rádio 
Universitária FM 107,9. 
 

3.7 PAAP InovPed 
Inovação Pedagógica na Docência do Ensino Superior (InovPed) é 

mais um espaço pedagógico do PAAP para a socialização de práticas 
pedagógicas que são desenvolvidas no âmbito da sala de aula do 
professor, podendo apresentá-las como temáticas de estudo e de 
pesquisa para a docência no ensino superior. 

Para o PAAP, a Inovação Pedagógica envolve a ideia de solução 
criativa de problemas que contemplam o desenvolvimento de métodos e 
técnicas inovadoras dos processos de ensino e de aprendizagem. 
Compreendemos que inovação pedagógica deve apontar mudanças 
paradigmáticas inovadoras, envolvendo as práticas da docência 
superior  e os conhecimentos didático-pedagógicos que 
contemplem  ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. 

Essa ação conta com a parceria da PROGRAD, e visa selecionar as 
melhores práticas pedagógicas, com a finalidade de socialização dessas 
práticas no âmbito da UFC.  As apresentações dessas práticas de 
inovação com foco em projetos de ensino, em nível de graduação, 
ocorrerão anualmente durante os Encontros Universitários da UFC, no 
evento de Docência para o Ensino Superior (EDES), sob a responsabilidade 
da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA). 

O primeiro Edital do InovPed com o cronograma detalhado da sua 
realização será publicado no mês de junho no site do PAAP/UFC. Saiba 
mais sobre o Projeto acessando o vídeo no Canal do Paap. 
 

3.8 PAAP Apoia 
 Visando atender o que diz o Art. 3.º em seu inciso IV, no  ANEXO III DA 
RESOLUÇÃO Nº 08/CEPE DE 26 DE ABRIL DE 2013. (Alterado pela Resolução 
nº 16/CEPE, de 14 de junho de 2021), a saber: 

IV - acompanhar as ações formativas em faculdades, centros, 
institutos e órgãos suplementares da UFC que visem a inovação 
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no ensino, pesquisa, extensão e à reflexão sobre a gestão 
acadêmica e gestão para o desenvolvimento institucional; 

 

Esse espaço é dedicado ao apoio a ações e demandas solicitadas 
ao PAAP pela comunidade acadêmica da UFC.  

Informamos que recebemos as demandas da Comunidade 
Acadêmica da UFC e algumas das ações apoiadas pelo PAAP podem ser 
conferidas aqui. 

PAAP apoia a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (UFC Inclui) 
na realização do curso “Noções básicas de acessibilidade e inclusão para 
atuação docente na universidade Federal do Ceará” disponibilizando a 
Plataforma PAAP e o Canal do PAAP para a realização das atividades 
síncronas e assíncronas.  

Neste semestre o curso terá continuidade com realização do 
módulo II- Público da educação especial na perspectiva inclusiva que 
iniciará suas atividades no dia 22 de março. As inscrições ocorrerão no 
período de 07 de fevereiro a 18 de março. Para inscrever-se no curso 
clique aqui. 

Um das ações importantes que o PAAP tem apoiado, é o Programa 
de Desenvolvimento de Gestores(PDG), trata-se de uma iniciativa da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) que oferta trilhas de 
aprendizagem, incluindo ciclos de palestras nas diversas competências 
necessárias para formação permanente dos gestores lotados em 
unidades acadêmicas e administrativas da UFC. 

 Para conhecer melhor as ações do PDG, acesse: 
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/. 
 

4 PAAP PLATAFORMA DE CURSOS  
É o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Programa de 

Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) que visa a integração dos 
nossos usuários com as tecnologias educacionais emergentes, 
oferecendo  cursos que tenham como finalidade a excelência acadêmica, 
numa perspectiva das metodologias ativas. 
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Apresentamos na Plataforma PAAP-Formação, Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), os cursos nos formatos síncronos e/ou assíncronos, 
e o destaque é para os cursos no formato MOOC (cursos online abertos 
em massa). Para conhecer o PAAP-Formação, acesse por meio desse link: 
(https://sistemas.paap.ufc.br/ava/)  e inscreva-se nos nossos cursos. 

Divulgamos abaixo a programação geral do Plano de Formação 
Continuada: aprimorando e ampliando ações de inovação acadêmica, 
com foco nas múltiplas salas de aula na atualidade - Janeiro a Julho de 
2022 que no seu escopo busca a promoção da inovação pedagógica e 
da excelência acadêmica e o desenvolvimento técnico-pedagógico e 
científico por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo de 
professores, técnicos e alunos da Universidade Federal do Ceará. 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO GERAL DO PAAP 
 

FEVEREIRO 
PAAP FORMAÇÃO – FEVEREIRO 

TÍTULO DESCRIÇÃO PERÍODO/CARGA 
HORÁRIA 

MOOC 
Design 

Instrucional: 
recursos para o 

SIGAA 

Neste curso serão apresentadas possibilidades 
técnico-pedagógicas para tornar os conteúdos de 
ensino na plataforma do SIGAA mais atraentes por 

meio de roteiros e storyboards; design da 
informação; atividades de interação e gamificação 

com a Profa. Dra. Maria Josè Costa dos Santos 
 (PAAP - UFC) 

 

 
 
 
 

Carga horária: 
40h 
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Objetivo: Formar professores e técnico-
administrativos para a promoção de melhores 

práticas profissionais de uso do Sistema Integrado 
de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) na 

UFC. 
 

Formato: MOOC 
 

 Para se inscrever nesses cursos, é preciso acessar o link: 
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/, e em caso de dúvidas enviar e-mail 
para: coidea@eideia.ufc.br. 
 
 
 

PAAP INTEGRADOR - FEVEREIRO  

PROJETO  ATIVIDADE DATA/HORÁRIO/LOCAL 

PAAP ARTES Coral PAAP Maestro Orlando Leite 
Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 

(UFC) 

 03 de fevereiro 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP  

PAAP ARTES Ciclo de Conversas sobre Educação e 
Arte 

Convidado: Gerson Moreno (Artista de 
dança) 

Mediação:  Profa. Simone Sousa (UFC) 

04 de fevereiro 
18h 

Canal do PAAP 

PAAP Hist Conversas 
Memorial 15 anos: como contar a 

história da UFC 
Convidado: Rafael de Farias Vieira 

(técnico historiador do Memorial da 
UFC) 

 

Dia 9 de fevereiro 
16h 

Canal do PAAP 
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Mediação: Profa. Maria José Costa dos 
Santos(UFC) 

 

PAAP InForma 

Webconferência 
Acabou-se o que era doce: E agora, 

sem a sala de webconferência Google 
Meet, quem poderá nos socorrer? 

Ministrante: Prof. Dr.  Emmanuel Prata 
(UFC) 

Mediação: Prof. Dr. Gilberto Cerqueira 
(UFC) 

Dia 16 de fevereiro 
16h  

PAAP Podcast  
  

Qual o papel do pedagogo na UFC 
Convidadas: pedagogas Adriana 
Madja dos Santos Feitosa (UFC) e 

Jacqueline Ramos Macedo Antunes de 
Souza 
 (UFC) 

Mediação: Marlon Lima (UFC)  

Dia 21 de fevereiro 
Manhã 

PAAP Podcast  

  
Programa de 

Desenvolvimento de 
Gestores (PDG) 

Eixo: Gestão Acadêmica 

Webseminário:  
 Processo de curricularização da 

extensão nos cursos de Graduação da 
UFC: compartilhando experiências 

Convidadas: 
Profa. Dra. Cyntia Tavares Marques de 

Queiroz (UFC ) 
Profa. Dra. Marjory Lima Holanda Araújo 

(UFC) 
Mediação:  Profa. Joanna D’Arc de 

Oliveira (UFC)  

 

 Dia 23 de fevereiro  
16h 

Canal do PAAP 
 
  

 
 Para participar das ações do PAAP Integrador e obter 
certificação/declaração deverá acessar o Canal do PAAP no YouTube, de 
forma síncrona, no horário da ação, e preencher o formulário disponível no 
chat ao vivo. 
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MARÇO  

PROGRAMAÇÃO DA III SEMPED 
TEMA: A sala de aula na atualidade 

TÍTULO PERÍODO/CARGA HORÁRIA/20h 

ABERTURA: CORAL  

Mesa de abertura: 

Profa. Dra. Ana Paula de Medeiros Ribeiro (Pró-reitora 
de Graduação) 

Profa. Dra. Maria José Costa dos 
Santos  (Coordenação do PAAP/COIDEA) 

 

 Palestra de abertura 1:  

As múltiplas salas de aula na atualidade 

Palestrante: Prof. Dr. João Bottentuit Junior (UFMA) 

Mediação: Profa. Dra. Maria José Costa dos Santos 
(UFC) 

 

Palestra de abertura 2: 

BIOSSEGURANÇA  

Palestrante: Profa. Dra. Magda Moura de Almeida 
(UFC)  

Mediação: Prof. Dr. Gilberto Cerqueira (UFC) 

 Oficina 1: O SIGAA para discentes (G-Tercoa) 

 

14/03/2022 
14h 

 
 
 
 

14h15min 
 
 
 
 
 
 

16h  
 
 
 
 

17h30min 

 

Palestra 3: 

15/03/2022 
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A sala de aula e o ensino híbrido: pensando nos pós 
pandemia 

Palestrante: Prof. Dr. Francisco Herbert Lima 
Vasconcelos (UFC) 

Mediadora:  Profa. Dra. Francisca Aparecida Prado 
Pinto (SEDUC- CE) 

  

Palestra 4: 

EaD na UFC: propostas novas 

Palestrante: Prof. Dr. Hermínio Borges Neto (UFC) 

Mediadora: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

  
Oficina 2: Descomplicando o Lattes(G-Tercoa) 

 
  

14h 
 
 
 
 
 

16h  
 
 
 
 
 

17h30min 

 

Palestra 5: 

Emocionalidade na aprendizagem do ensino superior 

Palestrante: Edjofre Coelho de Oliveira (UNIFSA) 

Centro Universitário Santo Agostinho 

Mediação:  Prof. Dr. Gilberto Cerqueira (UFC) 
 
 

Palestra 6: 

Contribuições da STI no processo de Transformação 
Digital da UFC nos Eixos: Pesquisa, Ensino e Extensão 

16/03/2022 
 

14h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h  
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Palestrante:  Prof. Dr. Edgar Marçal(UFC) 

Mediação: Prof. Dr. Emmanuel Prata(UFC) 
 

 Oficina 3: Excel para discentes (G-Tercoa) 

 
 
 
 
 
 

17h30min 

 

Palestra 7: 

As plataformas de webconferência: de volta à RNP 

Palestrante: Prof. Dr. Emmanuel Prata (UFC) 

Mediação: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

  

Palestra 8: 

A sala de aula virtual e as alternativas free ao google 
drive 

Palestrante: Profa. Dra.  Aparecida Prado (SEDUC) 

Mediação: José Vieira da Costa Neto (UFC) 

  
Oficina 4: Uso do word nos trabalhos acadêmicos (G-

Tercoa) 

 

17/03/2022 
 

14h 
 
 
 
 
 

16h  
 
 
 
 
 

17h30min 

 

Palestra 9: 

Qualidade de vida no trabalho 

Palestrante: Amanda Nobre Aguiar (COQVT/ PROGEP) 

Mediação: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

18/03/2022 
 

14h 
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Palestra 10: 

Boas-vindas ao semestre 2022.1: 

 Técnicas de relaxamento 

 Palestrante: Prof. Ricardo Hugo Gonzalez    

Profinsp (Edição Especial - III SEMPED) 

Encerramento:  PAAP e PROGRAD 
 

PAAP Artes 
 Concertos 

Convidada: Profa. Dra. Liu Man Ying (ICA - UFC) 

 
 
 

16h  
 
 
 
 
 
 

17h45min 

 

Maiores informações a respeito da III SEMPED, sobre aspectos 
técnicos-pedagógicos, bem como, carga horária e certificação, além de 
detalhamentos de horários, objetivos e descrições das ações, o PAAP 
disponibilizará a programação completa no site. 

 
 

Para se inscrever nesses cursos, é preciso acessar o link: 
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/, e em caso de dúvidas enviar e-mail 
para: coidea@eideia.ufc.br. Para compreender bem o sistema de 
formação do PAAP, assista este vídeo, e para ingressar no sistema, veja 
tutorial. Quer nos avaliar e propor demandas, acesse aqui.  

. 
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PAAP INTEGRADOR - MARÇO 

PROJETO ATIVIDADE DATA/HORÁRIO/LOCAL 

PAAP datas 
comemorativas 

Dia Internacional da Mulher 
2ª edição: Histórias de superação 

e de sucesso que inspiram 
Convidadas especiais: 

Ana Matilde Tomaz (Técnica-
administrativa do Departamento 
de Teoria e Prática do Ensino - 

FACED/UFC) 
Mary Anne Medeiros Bandeira 

(Professora do curso de Farmácia 
- FAMED/UFC) 

Simone Ferreira e Suellen dos 
anjos costa 

( Estudantes do curso de 
Pedagogia - FACED/UFC) 

 

Mediação:  Profa. Dra. Simone 
Sousa  (UFC) 

 
  

 Dia 8 de março 
9h às 11h 

Canal do PAAP  

PAAP ARTES Ciclo de Conversas sobre 
Educação e Arte 

Convidada: Profa.  Mariana 
Maziero 

Mediação:  Profa. Dra. Simone 
Sousa (UFC) 

Dia 11 de março 
18h 

Canal do PAAP 

PAAP IC  Olimpíada Hackathon de 
inteligência cidadã 

Convidados: Prof. Dr. Alexandre 
Arruda e seus alunos (UFC) 

Mediação: Prof. Dr. Pedro Marcos 
Gomes Soares (UFC) 

23 de março 
16h 

Canal do PAAP 
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PAAP ARTES Coral PAAP Maestro Orlando 
Leite 

Regente: Profa. Dra. Ana Cléria 
Rocha (UFC) 

24 de março 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando Leite 
Regente: Profa. Dra. Ana Cleria 

Rocha (UFC) 

Dia 31 de março 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 

Para participar das ações do PAAP Integrador e obter 
certificação/declaração deverá acessar o Canal do PAAP no YouTube, no 
horário de forma síncrona, e preencher o formulário disponível no chat ao 
vivo, dúvidas nos envie e-mail ou contacte-nos em nossas redes sociais, 
acessando o link aqui. 

 
 
 
ABRIL 

PAAP FORMAÇÃO - ABRIL, MAIO E JUNHO 

TÍTULO DESCRIÇÃO PERÍODO/CARGA 
HORÁRIA 

Curso online 
 

Curso de 
Metodologia 

Científica 

Estrutura-se em bases teórico-
epistemológicas da ciência moderna 

atendendo às demandas universitárias 
procurando suprir lacunas didático-

pedagógicas e técnico-metodológicas 
com relação a produção de trabalhos 

acadêmico-científicos, como TCC, 
artigos científicos, resumos simples e 

expandidos, dentre outros. O Curso será 
ministrado pelo Prof. Dr. Roberto Xavier 

(UNILAB). 

 

40h 
 

Início 06/04 
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Objetivo: Orientar e reorientar o 
desenvolvimento de produção de textos 
acadêmico-científicos de acordo com 
os postulados teórico-epistemológicos 

das correntes da ciência moderna e 
conforme as diretrizes e normalizações. 

técnicas institucionalizadas.   
 

Formato: síncrono e assíncrono 

Curso online  
 

Gamificação no 
ensino superior 

Trata-se de um curso que desenvolverá 
atividades que envolvem estratégias 

que contribuam para despertar o 
interesse, aumentar a participação, 

desenvolver a criatividade e autonomia 
de discentes e professores, principais 

benefícios da gamificação na educação. 
 O Curso será ministrado pelo Prof. Dr. 

Gilberto Cerqueira (UFC), com a 
participação da Ma. Renata Silva Souza 

(UFC) 
 

Objetivo: Promover o diálogo e a 
resolução de situações-problema 

desafiantes, visando a superação do 
desinteresse dos estudantes em sala. 

 

Formato: síncrono 

 

20h 
Previsão 

18 de Maio  

 

Curso online 
 

Didática e 
Práticas 

Trata-se de um curso sobre didática e 
práticas pedagógicas inovadoras, que 
visem a sala de aula da atualidade em 

que professores e estudantes são 
atuantes e efetivos nos processos de 
ensino e aprendizagem.  O curso será 

ministrado pelo Prof. Dr. Cleidivan Alves 
dos Santos (UFDParl) com apoio da 

 

64h 
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Pedagógicas 
Inovadoras 

professora Maria José Costa dos Santos. 
O curso está organizado em 2 módulos: 
Fundamentos da Educação Superior e 

Didática e Práticas Pedagógicas. 
 

Objetivo: Refletir sobre os conceitos e 
práticas que fundamentam a didática 
no ensino superior, e as contribuições 

para inovação pedagógica. 
 

Formato: Síncrono e Assíncrono 

Curso online 
Introdução a 

Latex e 
Metodologia de 

Produção 
Documental 

Neste curso serão apresentados os 
conceitos básicos e os fundamentos do 

LATEX, editores online, templates de 
documentos e modelo de trabalho 
acadêmico no formato ABNT com a 

Profa. Dra. Francisca Aparecida Prado 
Pinto (SEDUC- CE) 

 

 Objetivo: Capacitar professores, 
técnicos e estudantes para o uso do 

Latex refletindo sobre as possibilidades 
nas atividades acadêmicas. 

 

 Formato: Síncrono e Assíncrono 

 
 

20h 
16 a 20 de maio 

 
Para se inscrever nesses cursos, é preciso acessar o link: 

https://sistemas.paap.ufc.br/ava/, e em caso de dúvidas enviar e-mail 
para: coidea@eideia.ufc.br. 
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PAAP INTEGRADOR - ABRIL 

PROJETO ATIVIDADE DATA/HORÁRIO/LOCAL 

 

PAAP ARTES 

#Review  
Séries de Concertos com a  

Camerata de Cordas da UFC 
Apresentação: Profa. Dra. Liu 

Man Ying (UFC) 

 

01 de abril 
18h 

Canal do PAAP 
  

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando 
Leite 

Regente: Profa. Dra. Ana 
Cléria Rocha (UFC) 

07 de abril  
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

  
PAAP ARTES 

Ciclo de Conversas sobre 
Educação e Arte 

Convidado:  Renato Cardoso 
(Instrumentista) 

Mediação: Profa. Simone 
Sousa (UFC) 

08 de abril  
18h 

Canal do PAAP  

 

PAAP ARTES  

Série de Concertos  
Musicando nos Campi da UFC 
com a Camerata de Cordas  
Organização:  Profa. Dra. Liu 

Man Ying (UFC)  

 

07 e 08 de abril 
Campi da UFC no 

interior   

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando 
Leite 

Regente: Profa. Dra. Ana 
Cléria Rocha (UFC) 

Dia 14 de abril  
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

  
 

Programa de 
Desenvolvimento de 

Gestores (PDG) 

Gestão Comportamental: 
Comunicação não violenta 
e  cultura da Paz na sala de 

aula 
 

 

20 de abril 
16h 

Canal do PAAP 
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Eixo: Gestão 
Acadêmica 

 Convidada:  Profa. Dra.  
Cristiane Carvalho Holanda 

(UVA) 
Mediação:  Profa. Joanna 

D’Arc de Oliveira (UFC) 

 
  

PAAP Internacional Palestra online 

Como hacer una buena 
publicación em Anatomía, 
Histología e Embryologia 

Convidado: Dr. William Pérez 
(Uruguai) 

Mediação: Prof. Gilberto 
Santos Cerqueira 

22 de abril 
17h  

(Horário de Brasília) 
 

 
 

PAAP Podcast  

 

Gestão do Tempo e 
Qualidade no Trabalho 

acadêmico 
Convidada: Profa. Joanna 

D’Arc de Oliveira (UFC) 
Mediação: Marlon Lima (UFC) 

 

25 de abril 
Manhã 

PAAP Podcast 

 

InForma 
Programa Musicultura 
(Rádio Universitária)  

 Gamificação no ensino 
superior 

Convidado:  Prof. Me. Cícero 
Inácio dos Santos 

Mediação: Prof. Dr. Pedro 
Rogério (UFC) 

Apoio pedagógico: Prof. Dr. 
Gilberto Cerqueira (UFC) 

26 de abril 
 

14h   

 
PAAP Hist 

 
Conversas 

 Narrativas de uma história 
profissional de uma Técnica 
Administrativa em Educação 
Convidada: Angela Maria de 
Sousa Bezerra (FACED/UFC) 

 
27 de abril 

16h 
Canal do PAAP 
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Mediação: Profa. Maria José 
Costa dos Santos (UFC) 

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando 
Leite 

Regente: Profa. Dra. Ana 
Cléria Rocha (UFC) 

28 de abril  
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 

PAAP ARTES 

Série de Concertos  
Musicando nos Campi da UFC 
com a Camerata de Cordas  

Concerto Erudito 
Apresentação: Profa. Liu Man 

Ying (UFC) 

29 de abril 
 17h às 18h 

 

Salão Nobre da UFC 

  
Para participar das ações do PAAP Integrador e obter 
certificação/declaração, o público em geral deverá acessar o Canal do 
PAAP no YouTube, no horário de forma síncrona, e preencher o formulário 
disponível no chat ao vivo, dúvidas nos envie e-mail ou contacte-nos em 
nossas redes sociais. 

Sobre o PAAP Artes - Musicando nos Campi, o PAAP disponibilizará 
maiores informações, em breve, nas redes sociais. 
 

Atenção discente! 
Você é discente da UFC e perdeu as oficinas formativas em 

março,  poderá fazê-las agora, veja a programação a seguir. 
Os membros do Grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem 

(G-TERCOA/CNPq) é responsável pelo planejamento, organização e 
ministração de série de minicursos on-line para discentes, no âmbito do 
PAAP para discentes. 
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PAAP FORMAÇÃO PARA DISCENTES - ABRIL 

OFICINA ONLINE OBJETIVOS PERÍODO/CARGA 
HORÁRIA 

Descomplicando o 
Lattes 

Apresentar o currículo Lattes aos 
estudantes da UFC para que eles 

façam o seu cadastro na 
plataforma. 

25 de abril 
2h  

Excel: tabelas e 
gráficos 

Desenvolver nos alunos a habilidade 
de conhecer e construir tabelas e 
gráficos em planilhas eletrônicas 

26 de abril 
2h 

Elementos 
estruturantes do 
resumo científico 

Apresentar a estrutura de um 
resumo e desenvolver habilidades 
para escrever resumos científicos 

em eventos universitários. 

27 de abril 
2h 

      O SIGAA como 
recurso tecnológico 

de interação 
acadêmica 

Apresentar o Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmica 

(SIGAA) como uma ferramenta on-
line disponível para a comunidade 
institucional que busca facilitar a 
comunicação, e, principalmente, 

estreitar a relação professor-aluno, 
contribuindo para os processos de 

ensino e aprendizagem. 

28 de abril 
2h  

Uso do word nos 
trabalhos 

acadêmicos 

Apresentar as ferramentas do Word 
para que os estudantes conheçam 
as possibilidades de formatação de 
seu trabalho acadêmico, a fim de 

otimização de suas produções 
textuais na academia. 

29 de abril 
2h  

 

 O PAAP convida os membros do Grupo Tecendo Redes Cognitivas 
de Aprendizagem (G-TERCOA/CNPq) para participar dessa ação, pela 
experiência do grupo no que se refere à formação inicial e continuada. 
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Uma das ações relevantes realizada pelo G-Tercoa, no PAAP, foi o 
acolhimento da primeira turma de alunos do Campus de Itapajé -Jardins 
de Anita, confira aqui. 
 

 
MAIO 

PAAP INTEGRADOR - MAIO 

PROJETO ATIVIDADE DATA/HORÁRIO/LOCAL 

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando Leite 
Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 

(UFC) 

Dia 5 de maio 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

  
PAAP ARTES 

Ciclo de Conversas sobre Educação e 
Arte 

Convidada: Thays Lana Peneda 
Simões 

Mediação: Profa. Simone Sousa (UFC)  

6 de maio 
18h 

Canal do PAAP 

 

PAAP datas 
comemorativas 

Homenagem às Mães  
Coral do PAAP: Maestro Orlando Leite 

e 
Camerata de Cordas da UFC 

 Dia 8 de maio 
9h 

Canal do PAAP  

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando Leite 
Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 

(UFC) 

12 de maio 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

PAAP ARTES  #Review 
Série de Concertos  

Musicando nos Campi da UFC 
com a Camerata de Cordas  

Apresentação: Profa. Dra. Liu Man 
Ying (UFC) 

13 de maio 
18h 

Canal do PAAP 

 Coral PAAP Maestro Orlando Leite Dia 19 de maio 
17h às 18h30min 
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PAAP ARTES Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 
(UFC) 

Canal do PAAP 

 

PAAP ARTES  

#Review 
Playlist do PAAP Artes 

20 de maio 
18h 

Canal do PAAP 

Podcast  Engenharia Pedagógica: 
contribuições para o ensino Superior 
Convidado: Prof. Dr. Rogerio Santana 

(UFC) 
Mediação: Marlon Lima (UFC)  

Dia 23 de maio 
Manhã  

  
 

Programa de 
Desenvolvimento Gestores 

(PDG) 
Eixo: Gestão Acadêmica 

 

Trilha: 
Gestão Comportamental 

O papel do agente de acessibilidade 
para as políticas de inclusão na UFC 

 

Palestrante: Profa. Dra. Helena Stela 
Sampaio (UFC) 

Mediação:  Profa. Joanna D’Arc de 
Oliveira (UFC) 

 

Dia 24 de maio  
16h 

Canal do PAAP 

 

 PAAP IC  

Colégio de Estudos Avançados 
Convidado: Prof. Dr. José Raimundo 

Carvalho (CEA/EIDEIA) 
 

Mediação: Prof. Dr. Pedro Marcos 
Gomes Soares (UFC) 

25 de maio 
16h 

Canal do PAAP 

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando Leite 
Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 

(UFC)  

Dia 26 de maio 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 

PAAP  ARTES 

Séries de Concertos 
Convidada: Camerata de Cordas da 

UFC 

 27 de maio 
17h 

Salão Nobre da UFC 
 Canal do PAAP 
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Apresentação: Profa. Dra. Liu Man 
Ying (UFC) 

 

PAAP Podcast  

Metodologias para EAD na UFC 
Convidado: Prof. Dr. Hermínio Borges 

Neto (UFC) 
Mediação: Marlon Lima (UFC) 

Dia 30 de maio 
Manhã  

 

InForma 
Programa Musicultura 
(Rádio Universitária)  

Avaliação da aprendizagem com 
tecnologias digitais  

Convidada: Profa. Dra. Alana Oliveira 
Pereira Carvalho 

Mediação: Prof. Dr. Pedro Rogério 
Apoio pedagógico: Prof. Dr. Gilberto 

Cerqueira (UFC) 

 

31 de maio 
 

14h  

 

 
JUNHO 

PAAP INTEGRADOR - JUNHO 

PROJETO ATIVIDADE DATA/HORÁRIO/LOCAL 

PAAP  Hist Reflexões e ressonâncias 
musicais 

Convidado:  Prof. Dr. Pedro 
Rogério (UFC)  

Mediação: Profa. Dra. Maria José 
Costa dos Santos (UFC) 

01 de junho 
16h 

Canal do PAAP 

PAAP ARTES Coral PAAP Maestro Orlando 
Leite 

Regente: Profa. Dra. Ana Cléria 
Rocha (UFC) 

02 de junho 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 PAAP ARTES Ciclo de Conversas sobre 
Educação e Arte 

03 de junho  
18h 
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Convidado: Daniel Schnitman 
(Artista) 

Mediação: Profa. Dra. Simone 
Sousa (UFC) 

 

Canal do PAAP  

  
Programa de 

Desenvolvimento 
Gestores(PDG) 

Eixo: Gestão 
Acadêmica 

 

Gestão Comportamental: 
Liderança e Comunicação    

Palestrante: Profa. Dra. Cláudia 
Buhamra Abreu Romero 

Mediação:  Profa. Joanna D’Arc 
de Oliveira (UFC) 

 

8 de junho 
16h 

Canal do PAAP 
 
  

PAAP ARTES Coral PAAP Maestro Orlando 
Leite 

Regente: Profa. Dra. Ana Cléria 
Rocha (UFC)  

9 de junho  
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 

PAAP ARTES  

Concertando nos Campi da UFC 
com a Camerata de Cordas 

Organização:  Profa. Dra. Liu Man 
Ying (UFC)  

 

09 e 10 de junho  

PAAP ARTES #Review 
Coral do PAAP: Maestro Orlando 

Leite 

Dia 17 de junho  
18h 

Canal do PAAP 

PAAP ARTES Coral do PAAP: Maestro Orlando 
Leite 

Dia 23 de junho  
18h 

Canal do PAAP 

PAAP DATAS 
COMEMORATIVAS 

FESTAS JUNINAS 
Apresentação do Coral do PAAP 
e da Orquestra de Corda da UFC 
 

Participação:  
Profa. Dra. Ana Cléria 

Rocha(UFC) 
Profa. Dra. Liu Man Ying (UFC) 

 Dia 24 de junho 
9h às 11h 

Canal do PAAP  
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PAAP Podcast   

PAAP-IC: O estado da arte da 
Ciência na UFC 

Convidado: Prof. Dr. Pedro 
Marcos Gomes Soares (UFC)   
Mediação: Marlon Lima (UFC) 

27 de junho 
Manhã  

InForma 
Programa 

Musicultura 
(Rádio Universitária) 

Metaverso uma realidade na 
educação ou utopia? 

Convidado: Prof. Dr. Antonio 
Pescuma Junior 

(USP/ANIMA/IESDE) 
Mediação: Prof. Dr. Pedro Rogério 

(UFC) 
Apoio pedagógico: Prof. Dr. 
Gilberto Cerqueira (UFC) 

28 de junho 
15h   

 

InovPed 
 (Lançamento do 

Edital) 

Inovação Educacional: 
mudanças paradigmáticas 

inovadoras na docência superior 
e na sala de aula 

Convidado: Prof. Dr. Ari de 
Andrade (UFC) 

Mediação: Profa. Dra. Maria José 
Costa dos Santos ( UFC) 

 Dia 29 de junho 
16h 

Canal do PAAP 

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando 
Leite 

Regente: Profa. Dra. Ana Cléria 
Rocha (UFC) 

30 de junho  
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 

 
 
JULHO 

PAAP INTEGRADOR - JULHO 

PROJETO ATIVIDADE DATA/HORÁRIO/LOCAL 
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 PAAP ARTES 

Ciclo de Conversas sobre Educação e 
Arte 

Convidada: Profa. Dra. Wania Storoll 
(UNESP) 

Mediação: Profa. Dra. Simone Sousa 
(UFC) 

01 de julho  
18h 

Canal do PAAP  

Webconferência  Metaverso uma realidade na 
educação ou utopia? 

Convidados: Prof. Dr. Antonio 
Pescuma Junior (USP/ANIMA/IESDE) e 
o Designer Arthur Medeiros Pescuma 

(Faculdade Belas Artes/SP) 
 

Mediação: Prof. Dr. Gilberto 
Cerqueira(UFC) 

06 de julho  
17h 

Canal do PAAP 

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando Leite 
Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 

(UFC) 

07 de julho 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 PAAP ARTES  #Review 
Ciclo de Conversas sobre Educação e 

Arte 
Convidada: Profa. Dra. Mariana 

Maziero 
Mediação:  Profa. Dra. Simone 

Sousa  (UFC) 

08 de julho  
18h 

Canal do PAAP 

PAAP IC  Ciência 
Em breve no site do PAAP 

13 de julho 
 

16h  

PAAP ARTES Coral PAAP Maestro Orlando Leite 
Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 

(UFC) 

14 de julho 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 
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PAAP ARTES #Review  
Ciclo de Conversas sobre Educação e 

Arte 
 Convidada: Profa. Margarete Arroyo 

Mediação: Profa. Simone Sousa (UFC) 

15 de julho 
18h  

 

PAAP ARTES 

#Review 
Coral PAAP Maestro Orlando Leite 

Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 
(UFC) 

21 de julho 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

PAAP ARTES #Review 
Séries de Concertos 

Musicando nos Campi da UFC 
Convidada: Camerata de Cordas da 

UFC 
Apresentação: Profa. Liu Man Ying 

(UFC) 

22 de julho 
18h 

Canal do PAAP  

PAAP Podcast   Tecnologia da Informação (TI) 
Convidado:  Prof. Dr. Alberto Sampaio 

Lima (UFC) 
 

Mediação: Marlon Lima(UFC) 

25 de julho 
Manhã 

 

PAAP ARTES 

Coral PAAP Maestro Orlando Leite 
Regente: Profa. Dra. Ana Cléria Rocha 

(UFC) 

28 de julho 
17h às 18h30min 
Canal do PAAP 

 

PAAP ARTES 

#Review 
Séries de Concertos 

Musicando nos Campi da UFC 
Convidada: Camerata de Cordas da 

UFC 
Apresentação: Profa. Liu Man 

Ying(UFC) 

29 de julho 
18h 

Canal do PAAP 
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PAAP  

Lançamento do PlaFor 2022.2 
nas redes sociais do PAAP 

29 de julho 
10h 

 

Para participar das ações do PAAP Integrador e obter 
certificação/declaração, o público em geral deverá acessar o Canal do 
PAAP no YouTube, no horário de forma síncrona, e preencher o formulário 
disponível no chat ao vivo, dúvidas nos envie e-mail ou contacte-nos em 
nossas redes sociais. 

Sobre o PAAP Artes - Musicando nos Campi, o PAAP disponibilizará 
maiores informações, em breve, nas redes sociais. Para nos avaliar e dar 
sugestões de formação, preencha este formulário, é rápido e você nos 
ajuda a melhorar nossas ações. Obrigad@!! 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A DINÂMICA 
FORMATIVA DO PAAP 

O PAAP completa em abril de 2022, dois anos de intensos trabalhos 
formativos para a comunidade UFC. Em 2019, precisamente em setembro, 
iniciamos o debate sobre objetivos, missão, princípios e ações que 
comporiam esse programa, passados seis meses, e com o impulso da 
pandemia, em abril de 2020, o PAAP iniciou o desenvolvimento de suas 
atividades. 

Buscando sempre a promoção das relações multilaterais entre 
ensino, pesquisa, extensão e gestão, compreendendo a importância de 
investimento acadêmico e profissional de professores, técnicos e 
estudantes, na busca pelo conhecimento e, principalmente, pela inovação 
acadêmica, demonstrando preocupação com o presente, mas, 
especialmente, pensando o futuro, o PAAP buscou contribuir nesse período 
para a excelência do papel da Universidade na sociedade vigente. 

Para a comunidade acadêmica, o Programa almejou: - Acolher e 
orientar os docentes ingressantes na UFC durante o período de Estágio de 
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Probatório e oferecer-lhes atividades voltadas à formação para a 
docência no ensino superior; - Organizar as ações formativas para todos 
os professores da UFC, numa perspectiva de Inovação Pedagógica, 
visando o constante aprimoramento de sua atuação nos cursos de 
graduação e de pós-graduação; - Apoiar ações formativas em unidades, 
centros e institutos que visem sempre a inovação no ensino, pesquisa, 
extensão e à reflexão sobre gestão acadêmica e gestão para o 
desenvolvimento institucional; - Acompanhar o desenvolvimento 
pedagógico dos professores da UFC, nos seus espaços de atuação. 

O PAAP pertence à Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento 
Pedagógico (COIDEA) da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação 
Acadêmica (EIDEIA), órgão suplementar da Reitoria da UFC. Competindo-
lhe no âmbito da EIDEIA/UFC realizar ações estratégicas considerando o 
objetivo estratégico do PDI (2018-2022): 

Aprimorar os programas de formação continuada para 
a docência no Ensino Superior, no âmbito da UFC, 
possibilitando o compartilhamento de novas 
metodologias de ensino, o intercâmbio de experiências 
e práticas pedagógicas e o desenvolvimento de 
competências interpessoais. 

 

Com esse Plano de formação continuada, o Programa intenta 
realizar ações estratégicas, no âmbito do PDI no que cabe a COIDEA/EIDEIA: 
- Elaborar propostas de acompanhamento (por meio do DComp) para os 
professores recém ingressos na UFC para a socialização ou 
compartilhamento de experiências pedagógicas e orientação para o 
ensino e a pesquisa na UFC. (EIDEIA); Promover ações de formação 
pedagógica para os jovens professores. (EIDEIA/PROGEP); Consolidar o 
PAAP como ação coletiva de aprendizagem e espaço de formação 
continuada coerente com uma teoria e com um projeto de reconstrução 
da realidade do Ensino Superior. (EIDEIA); Expandir os canais de divulgação 
de experiências pedagógicas inovadoras. (EIDEIA/PROGRAD/PRPPG); 
Promover cursos de formação continuada sobre metodologias ativas, 
aulas invertidas, técnicas didático-pedagógicas e métodos de avaliação 
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do ensino-aprendizagem para os docentes da UFC. 
(EIDEIA/PROGRAD/PRPPG/PROGEP). 

Todas as ações formativas desta programação podem ser 
acessadas nas nossas redes sociais, mídias de socialização virtual do 
PAAP. A seguir informamos todos os contatos do PAAP: 

Site: http://www.paap.ufc.br  
E-mail: paappaap2020@gmail.com; paap@eideia.ufc.br 
Twitter: https://twitter.com/ProgramaPaap  
Instagram: https://www.instagram.com/paapufc/  
Facebook: https://www.facebook.com/paap.paap.35380 
Podcast: https://anchor.fm/paap  
Portfólio de Tecnologias Educacionais: 
https://sites.google.com/view/portfolio-paap/portf%C3%B3lio?auth 
Grupo: https://groups.google.com/u/2/g/prorgama-de-apoio-e-
acompanhamentopedaggico-paap 
Comunidade Virtual do PAAP no SIGAA: 
https://si3.ufc.br/sigaa/cv/visualizar_ comunidades.jsf 
Canal do YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg 
Linkedhin:  https://www.linkedin.com/in/paap-ufc-b445081b6  

  
O PAAP visando ampliar e aproximar cada vez mais a comunidade 

acadêmica às ações formativas que desenvolve, realizou uma enquete 
rápida sobre redes sociais de vídeos rápidos, com o propósito de cada vez 
mais expandir os canais de comunicação com a comunidade e também 
de promover de forma interativa, divertida e com criatividade a 
aprendizagem de conteúdos relevantes à formação profissional e 
acadêmica de nossa comunidade.  

O PAAP entende que pode ampliar suas redes sociais, 
incrementando com uma rede de vídeos rápidos que atendam as 
temáticas em destaque no gráfico abaixo, fomentando suas já atuais 
redes sociais, com os assuntos de interesse do público do PAAP, 
especialmente, sobre ciência, educação, saúde e cuidados com o bem-
estar e qualidade no trabalho. 

255

http://www.paap.ufc.br/
mailto:paappaap2020@gmail.com
https://twitter.com/ProgramaPaap
https://www.instagram.com/paapufc/
https://www.facebook.com/paap.paap.35380
https://anchor.fm/paap
https://sites.google.com/view/portfolio-paap/portf%C3%B3lio?auth
https://groups.google.com/u/2/g/prorgama-de-apoio-e-acompanhamentopedaggico-paap
https://groups.google.com/u/2/g/prorgama-de-apoio-e-acompanhamentopedaggico-paap
https://si3.ufc.br/sigaa/cv/visualizar_
https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg
https://www.linkedin.com/in/paap-ufc-b445081b6


 
As tecnologias devem ser vistas pelos profissionais, de modo geral, 

como aliadas na otimização e praticidade das atividades diárias. Para uso 
na educação, é importante conhecer a dinâmica de ferramentas mais 
populares e oferecer conteúdos atrativos das mais diversas áreas de 
interesse do público jovem,  adulto e idoso. Assim, podemos pensar as 
tecnologias educacionais, como uma forma de proporcionar 
objetivamente a transdisciplinaridade, saindo da teoria e apresentando os 
conteúdos na prática,  ultrapassando os muros da academia. 

Não é de hoje que sabemos que os vídeos podem ser ferramentas 
relevantes nos processos de ensino e aprendizagem, Moran já assinalava 
isso em 1995. Porém compreendemos que o excesso de informação, gera 
pobreza de aprendizagem, e sendo assim, os vídeos curtos geram muito 
mais atenção, e consequentemente mais aprendizado. Além da 
possibilidade de reuso, permitindo aos estudantes rever o vídeo tantas 
vezes forem necessárias para sua compreensão. 

Os estudos que envolvem o uso de tecnologias da educação, 
apontam que ele pode ser utilizado para estimular a criatividade e o 
potencial interpretativo dos alunos, no entanto, chamamos a atenção que 
para que as tecnologias contribuam efetivamente para aprendizagem, é 
necessário que professor planeje bem sua utilização para que ele assuma 
de fato seu papel de engajador do aluno na aula, e evite que elas se 
tornem apenas uma distração na sala de aula. 

A equipe PAAP com o papel de inovar e buscar meios de engajar os 
alunos nas aulas, está desenvolvendo sua conta em aplicativos de vídeos 
rápidos, objetivando entregar conteúdo de qualidade, de forma dinâmica 
e atrativa, relacionando as dimensões que envolvem a motivação humana 
para aprender com humor, inteligência e criatividade, visando a 
emocionalidade na aprendizagem.  
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 Para tornar a aprendizagem mais atrativa e dinâmica convidamos 
a toda comunidade acadêmica para participar da produção de conteúdos 
de vídeos curtos, entrelaçando educação e humor (EdHumor). 
 Para entender melhor essa ação, entre no nosso site e acompanhe 
todo o conteúdo.  
 

Com atenção. 
Equipe PAAP. 
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FICHA TÉCNICA 

 
Reitor  
José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque 
  
Vice- reitor 
José Glauco Lobo Filho 
 

Pró-reitora de graduação 
Profª. Drª. Ana Paula de Medeiros 
  
Pró-reitora Adjunta de graduação 
Profª Drª. Simone da Silveira Sá Borges 
 

Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA) 
Prof. João César Moura Mota 
 

Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico 
(COIDEA)/Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) 
Prof.ª Drª. Maria José Costa dos Santos (Profa. Mazzé Santos) 
 

Equipe Técnico Pedagógica 
Adriana Madja dos Santos Feitosa  
Prof. Dr. Emmanuel Prata de Souza 
Prof.ª Me. Joanna D’Arc de Oliveira 
Prof. Dr. Gilberto Santos Cerqueira 
José Vieira da Costa Neto  
Márlon Cavalcanti Lima  
Nataly Alves Holanda 
 

Estagiária 
Iandra Nascimento 
 

Projeto Gráfico 
Márlon Cavalcanti Lima 
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O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), 

vinculado à Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico 

(COIDEA) da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação 

Acadêmica (EIDEIA), a pró-reitoria de Graduação(PROGRAD) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) apresenta PROGRAMAÇÃO DA 

SEMANA PEDAGÓGICA DA UFC, A III SEMPED, COM O TEMA: AS MÚLTIPLAS 

SALAS DE AULA NA ATUALIDADE, a ideia é aprimorar e ampliar práticas 

pedagógicas com foco na inovação acadêmica, que contribuam para o 

fortalecimento dos processos de ensino e aprendizagem e a relação 

professor  e aluno.  

Convidamos a todos para participarem da nossa programação, 

marcando na sua agenda as atividades, escolhendo temáticas e 

modalidades de sua preferência.  

Para saber mais acesse nosso site do Programa de Apoio e 

Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da UFC.  

 

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) promove, de 14 a 18 de 

março, a terceira edição da Semana Pedagógica (SEMPED) com o tema: 

As múltiplas salas de aula na atualidade.  A realização desta Semana 

Pedagógica, se constitui em uma oportunidade para o 

PAAP/COIDEA/EIDEIA e a PROGRAD reafirmarem seu compromisso com a 

  APRESENTAÇÃO 

       A SEMPED 
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formação de professores, refletindo sobre o significado dessa formação 

no contexto atual visando a apresentação de experiências exitosas, bem 

como a construção de práticas inovadoras nos formatos emergentes de 

uma sala de aula vivida e pensada à luz da realidade pandêmica que 

ainda estará presente no semestre de 2022.1. 

 As práticas de ensino resultantes do período pandêmico podem 

ter acelerado o desenvolvimento de múltiplas iniciativas para a 

reorganização do espaço pedagógico das múltiplas salas de aula na 

atualidade, favorecendo diferentes dinâmicas de ação entre alunos e 

entre estes e o professor. 

Esta reconfiguração precisa ser discutida e refletida, pois apontam 

a possibilidade da adoção de novas concepções de aprendizagens e de 

metodologias que oportunizem o protagonismo docente e discente nas 

múltiplas salas de aula. Assim, esta semana pedagógica compromete-

se a promover reflexões críticas sobre: os significados da sala de aula 

de hoje, suas características, concepções e seus diferentes modelos. 

Para Santos e Almeida Neto  (2021, p. 104) 

 
Na sala de aula é uma construção que se dá no convívio 
entre professor e aluno, e que pode demorar meses para se 
consolidar. A demonstração de responsabilidade, 
compromisso e cuidado com o outro, possibilita que os 
estudantes sejam instigados a se expor, a falar sobre suas 
dificuldades de aprendizagem, e lançar olhares críticos 
para os processos de ensino e aprendizagem, e isso se dá a 
partir da criação de num ambiente de confiança mútua, 
em que se forma estudantes solidários e críticos. 
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Na III SEMPED, serão discutidos temas sobre o planejamento 

didático e técnico pedagógico, metodologias ativas e organização do 

ensino, gestão e outros. Os participantes terão direito a certificado de 20 

horas, emitido pelo Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico 

(PAAP). 

Para participar das atividades da III SEMPED, os professores, 

estudantes e técnicos administrativos devem acessar o Canal do PAAP 

no You Tube e preencher o formulário de frequência que estará 

disponível no chat ao vivo do Canal. 

Também durante a III SEMPED teremos uma edição especial da 

ação do PAAP - Professor Inspirador, nosso ProfInsp. 

  

 

 

O Profinsp (Professores Inspiradores) é uma ação que visa 

homenagear o professor, que fez ou faz a diferença na vida escolar ou 

acadêmica de professores, técnicos ou estudantes da UFC. Trata-se de 

um momento de reconhecimento e gratidão para o docente 

homenageado, e também para o homenageador, que deve ser professor 

ou técnico da UFC. 

O PAAP realiza duas edições do ProfInsp por ano, uma que ocorre 

sempre no dia do Professor, em outubro e a outra durante os Encontros 

Universitários da UFC(EU). 

PROFINSP (Edição Especial – IIISEMPED) 
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No ano de 2022, teremos excepcionalmente, uma edição especial 

que ocorrerá no encerramento da III SEMPED, no mês de março.  

A seguir toda programação.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DA III SEMPED 

TEMA: AS MÚLTIPLAS SALAS DE AULA NA ATUALIDADE 

TÍTULO PERÍODO/CARGA HORÁRIA 

TOTAL/20h 

ABERTURA: ATIVIDADE CULTURAL 

Mesa de abertura: 

Profa. Dra. Ana Paula de Medeiros Ribeiro (Pró-reitora de 
Graduação) 

Profa. Dra. Maria José Costa dos Santos (Coordenação 
do PAAP/COIDEA) 

 

 

14/03/2022 

14h 

 

 

 

 

 

       MARÇO 
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 Palestra de abertura 1:  

As múltiplas salas de aula na atualidade 

Palestrante: Prof. Dr. João Bottentuit Junior (UFMA) 

Mediação: Profa. Dra. Maria José Costa dos Santos 
(UFC) 

 

Palestra de abertura 2: 

BIOSSEGURANÇA  

Palestrante: Profa. Dra. Magda Moura de Almeida (UFC)  

Mediação: Prof. Dr. Gilberto Cerqueira (UFC) 

 Oficina 1: O SIGAA para discentes (G-Tercoa) 

14h15min 

 

 

 

 

 

 

 

16h  

 

17h30min 

Palestra 3: 

A sala de aula e o ensino híbrido: pensando nos pós 
pandemia 

Palestrante: Prof. Dr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos 
(UFC) 

Mediadora:  Profa. Dra. Francisca Aparecida Prado Pinto  
(SEDUC- CE) 

  

 

Palestra 4:  

EaD na UFC: propostas novas 

15/03/2022 

 

14h 

 

 

 

 

 

 

16h  
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Palestrante: Prof. Dr. Hermínio Borges Neto (UFC) 

Mediadora: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

  
 

Oficina 2: Descomplicando o Lattes(G-Tercoa) 

17h30min 

 

Palestra 5: 

Emocionalidade na aprendizagem do ensino superior 

Palestrante: Edjofre Coelho de Oliveira (UNIFSA) 

Centro Universitário Santo Agostinho 

Mediação:  Prof. Dr. Gilberto Cerqueira (UFC) 

 

Palestra 6: 

Contribuições da STI no processo de Transformação 
Digital da UFC nos Eixos: Pesquisa, Ensino e Extensão 

Palestrante:  Prof. Dr. Edgar Marçal(UFC) 

Mediação: Prof. Dr. Emmanuel Prata(UFC) 

 

 Oficina 3: Excel para discentes (G-Tercoa) 

16/03/2022 

 

14h 

 

 

 

 

 

 

16h  

 

 

 

 

17h30min 
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Palestra 7: 

As plataformas de webconferência: de volta à RNP 

Palestrante: Prof. Dr. Emmanuel Prata (UFC) 

Mediação: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

  

Palestra 8: 

A sala de aula virtual e as alternativas free ao google 
drive 

Palestrante: Prof. Dr.  Albano Oliveira Nunes (SEDUC) 

Mediação: José Vieira da Costa Neto (UFC) 

  
 

Oficina 4: Uso do word nos trabalhos acadêmicos (G-

Tercoa) 

 

 

17/03/2022 

 

14h 

 

 

 

 

 

 

16h  

 

 

 

17h30min 

Palestra 9: 

Qualidade de vida no trabalho 

Palestrante: Amanda Nobre Aguiar (COQVT/ PROGEP) 

Mediação: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

 

18/03/2022 

 

14h 
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Palestra 10: 

Boas-vindas ao semestre 2022.1: 

 Técnicas de relaxamento 

 Palestrante: Prof. Ricardo Hugo Gonzalez    

Profinsp (Edição Especial - III SEMPED) 

Encerramento:  PAAP e PROGRAD 
 

PAAP Artes 

 Concertos 

Convidada: Profa. Dra. Liu Man Ying (ICA - UFC) 

 

 

 

 

 

16h  

 

 

 

 

 

 

 

17h45min 

 

Maiores informações a respeito da III SEMPED, sobre aspectos 

técnicos-pedagógicos, bem como, carga horária e certificação, além de 

detalhamentos de horários, objetivos e descrições das ações, o PAAP 

disponibilizará a programação completa no site.  

 
A equipe PAAP com o papel de inovar e buscar meios de engajar 

os alunos nas aulas, está desenvolvendo sua conta em aplicativos de 

vídeos rápidos, objetivando entregar conteúdo de qualidade, de forma 

dinâmica e atrativa, relacionando as dimensões que envolvem a 
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motivação humana para aprender com humor, inteligência e 

criatividade, visando a emocionalidade na aprendizagem. Aguardem as 

novidades de como participar!!! 

 Para entender melhor essa ação, entre no nosso site e acompanhe 

todo o conteúdo em nossas redes sociais.  

 

 

 

Com atenção. 

Equipe PAAP.  
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Reitor  

José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque 

  

Vice- reitor 

José Glauco Lobo Filho 

 

Pró-reitora de graduação 

Profª. Drª. Ana Paula de Medeiros 

  

Pró-reitora Adjunta de graduação 

Profª Drª. Simone da Silveira Sá Borges 

 

 

Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA) 

Prof. João César Moura Mota 

 

Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico 

(COIDEA)/Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) 

Prof.ª Drª. Maria José Costa dos Santos (Profa. Mazzé Santos) 

 

       FICHA TÉCNICA 
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Equipe Técnico Pedagógica 

Adriana Madja dos Santos Feitosa  

Prof. Dr. Emmanuel Prata de Souza 

Prof.ª Me. Joanna D’Arc de Oliveira 

Prof. Dr. Gilberto Santos Cerqueira 

José Vieira da Costa Neto  

Márlon Cavalcanti Lima  

Nataly Alves Holanda 

 

Estagiária 

Iandra Nascimento 

 

Projeto Gráfico 

Márlon Cavalcanti Lima  
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Descomplicando o Lattes
Ministrantes:
Lara Ronise de Negreiros Pinto Scipião
Maria da Luz da Silva Nogueira

Apresentação da plataforma Lattes aos alunos para que eles efetuem o seu
cadastro na plataforma, possam buscar currículos e conscientizando-os da
necessidade da sua constante atualização à medida que forem participando
efetivamente da vida acadêmica

25/04

Conhecendo o letramento acadêmico: resumo
científico, fichamento, resenha e artigo
Ministrantes:
Kelly Cristina Vaz de Carvalho Marques
Felismina de Sousa Neta
Roberta Eliane Gadelha Aleixo

O objetivo deste minicurso é conhecer os diversos tipos de texto utilizados
no meio acadêmico 26/04

O SIGAA como recurso tecnológico de interação
acadêmica 
Ministrantes:
Luís Felipe da Costa Monteiro
Francisca Iandra Nascimento

Busca-se facilitar a comunicação e utilização do sistema e a relação
professor-aluno. Colaborar com a sistematização de noções básicas do
sistema SIGAA

27/04

Excel: planilhas e bancos de dados
Ministrantes:
Joel Penha Silva
Luís Fernando Alves da Silva

Apresenta-se orientações sobre os meios para obter acesso à ferramenta
(Excel), assim como, fornecer uma base introdutória, porém suficiente, das
principais funcionalidades do Excel. Para que assim o aluno seja capaz de
utilizar a ferramenta de forma prática

28/04

Apresentando Single-Board Computers e Tecnologias
Open Source
Ministrante:
José Vieira da Costa Neto

PCs de placa única ou "de código aberto". Esses PCs têm designs abertos que
podem ser replicados por outras empresas de hardware, são baratos de
fabricar à medida que os componentes ficam menores e podem executar
Android, Ubuntu e outros sabores do Linux

29/04

Semana de
Minicursos para

discentes
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA 

COORDENADORIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 

PROGRAMA DE APOIO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Inovação acadêmica e pedagógica na UFC 

 

Agosto a dezembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza-Ceará 

2022 
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APRESENTAÇÃO  

 

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), vinculado à 

Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA) da Escola 

Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) apresenta o Plano de Formação Continuada: Inovação 

acadêmica e pedagógica na UFC, aprimorando e ampliando o conceito de Inovação 

Acadêmica, no período de agosto a dezembro de 2022. 

2020-2021 foram anos que impuseram grandes desafios à UFC, sendo que ao 

PAAP coube à realização de processos formativos em formatos híbridos - combinando 

o On-line e o Off-line, na busca de atuação de uma formação continuada pautada 

nos múltiplos saberes e conhecimentos, visando sempre práticas acadêmicas que 

integrassem o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica.  

Dando continuidade aos processos formativos, neste novo Plano de Formação 

Continuada (PlaFor) para 2022, almejamos ampliar sentidos e significados  sobre a 

docência superior com enfoque na reflexão crítica das diferentes iniciativas de 

reconfiguração da sala de aula acadêmica, subsidiado pelas tecnologias 

educacionais e as metodologias ativas, sempre visando a melhoria na integração, 

interação e engajamento entre o tripé humano que sustenta nossa universidade: 

professores, estudantes e técnicos. 

Propomos com o PlaFor de 2022, reflexões sobre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na UFC, fundamentados em ações estratégicas que 

compreendam a [re]organização do ensino, apresentando experiências vivenciadas 

à luz do ensino remoto, ensino híbrido e ensino presencial, fundamentados nas 

concepções da didática no ensino superior para a aprendizagem de adultos e outros 
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temas que subjazem e que podem ser desenvolvidos de forma individual e/ou 

colaborativa.  

Procuramos em nossas atividades acompanhar e apoiar para integrar às 

ações formativas às demandas institucionais, estabelecendo parcerias com as pró-

reitorias, de Graduação (PROGRAD), de Gestão de Pessoas (PROGEP), a Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE) e com a Secretaria de Acessibilidade (UFC Inclui), também 

com outros órgãos e setores da UFC. 

A equipe PAAP/COIDEA/EIDEIA da UFC agradece o apoio e a colaboração de 

docentes, técnicos administrativos, estudantes e gestores que colaboraram 

sugerindo demandas de atividades para a elaboração dos planos formativos, as 

quais possibilitam a continuidade do intercâmbio e divulgação acadêmica e 

científica de conhecimentos de novas metodologias de ensino e de aprendizagem, 

de experiências e práticas pedagógicas inovadoras e o desenvolvimento de 

competências interpessoais sobre a docência no Ensino Superior, no âmbito da 

Universidade Federal do Ceará. 

Convidamos a todos para participarem da nossa programação, marcando na 

sua agenda as atividades, escolhendo temáticas e modalidades de sua preferência. 

Acesse o Plano completo no link que disponibilizamos no site do Programa de Apoio e 

Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da UFC. 

 

2 PAAP ACOLHEDOR 

 

Sustentamos as ações deste plano na ideia de integração para inovação, 

visando colaborar com técnicos, docentes e estudantes nas atividades acadêmicas, 

pois compreendemos que o início de cada período letivo é sempre desafiador, nesse 

sentido, sabemos da importância de apoiar e acompanhar sempre e a cada novo 
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início de semestre, as atividades acadêmicas, comprometendo-nos com todos e com 

a qualidade dos processos formativos na academia. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo PAAP, destacamos a Semana 

Pedagógica (SEMPED) que tem sido um momento de acolhida a cada início de 

semestre, e consiste em mais um espaço para discussões que possibilite um olhar 

crítico-reflexivo sobre as demandas do ensino superior em tempos pandêmicos. 

Face, ainda, as medidas de restrições social e sanitária, mas, visando a 

apresentação de estratégias para a superação das dificuldades impostas por essas 

medidas, a Semana Pedagógica tem se constituído no Calendário da UFC como uma 

ação estratégica importante à socialização e ao compartilhamento de experiências 

técnico-pedagógicas e técnico-científicas, voltadas à orientação para o ensino, 

pesquisa, extensão e gestão acadêmica para todos da sua comunidade UFC. 

Consolidando a finalidade de acolher, o PAAP é responsável pela formação da 

docência no ensino superior dos professores recém-ingressos na UFC, e tem almejado 

em cada ação que esses docentes em estágio probatório tenham uma trajetória de 

sucesso, para esse fim, realiza seminários formativos e informativos, a cada semestre, 

conforme ingresso de novos professores. 

 

2.1 Seminários de Professores em Estágio Probatório 

É mais um espaço de aproximação que o PAAP oferece para o 

acompanhamento e acolhimento do professor em estágio probatório, para que ele 

possa compreender melhor quem são os responsáveis pelas atividades do PAAP; quais 

são as ações formativas disponíveis; e, como compor ações para obtenção da 

declaração obrigatória de finalização do programa. 

É uma ação muito gratificante para o PAAP, pois visa estreitar mais os laços, a 

partir de uma conversa formativa e informativa com esses docentes, apresentando as 

atividades realizadas pelo Programa e orientando-os sobre a carga horária a ser 
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cumprida e recebimento do certificado de conclusão do programa. Para saber mais 

informações sobre essa atividade, acesse o site do PAAP/UFC ou entre em contato com 

a coordenação do Programa, pelo e-mail: paap@eideia.ufc.br. 

 

2.2 A SEMPED 

A Universidade Federal do Ceará promove desde o semestre de 2021.1 a Semana 

Pedagógica (SEMPED). A realização destas Semanas Pedagógicas, se constituem em 

uma oportunidade para o PAAP/COIDEA reafirmar seu compromisso com a formação 

de professores, refletindo sobre o significado da formação no contexto atual que 

visem à construção de práticas para formatos de uma sala de aula emergente da 

realidade pandêmica que ainda estará presente no semestre de 2022.2. 

 Nesta quarta edição da SEMPED, que ocorrerá de 5 a 12 de agosto de 2022, no 

formato híbrido, o PAAP pretende, de forma colaborativa, desenvolver atividades que 

envolvam desafios e perspectivas na volta às atividades acadêmicas, apresentando 

possibilidades práticas para a comunidade da UFC.  

Os temas sugeridos, por gestores, professores e técnicos dos Campi da UFC, 

versam sobre a gestão acadêmica, a didática e o desenvolvimento profissional 

técnico e docente no ensino superior, contemplando questões da docência e 

discência no que se refere às metodologias ativas e os estilos de aprendizagem, do 

trabalho no dia a dia, contemplando temas sobre a vigilância das doenças à 

promoção da saúde dos trabalhadores e, de modo transversal, promovendo 

discussões sobre os projetos de curso e as nuances no entorno da curricularização da 

extensão. 

Entrelaçamos também essas temáticas aos conhecimentos que 

desenvolvemos no âmbito do PAAP Artes sob a responsabilidade de professores que 

apoiam e contribuem fortemente para o desenvolvimento da cultura na academia, 

acolhendo a comunidade que circunvizinha nossa UFC. Compreendemos que essas 
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práticas e saberes são fundamentais aos processos formativos da comunidade 

acadêmica, pois articulam e integram o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, 

sob os quais nos mobilizamos permanentemente. 

Convidamos a todos para participarem da nossa programação, escolhendo 

temáticas, formatos e trilhas, marcando na sua agenda as atividades de sua 

preferência. 

Para conhecer as atividades da IVSEMPED, os professores, estudantes e 

técnicos administrativos devem acessar o conteúdo no Canal do PAAP no You Tube. 

Para saber mais, acesse o link: https://paap.ufc.br/pt/a-iv-semana-pedagogica-ocorrera-de-

05-a-12-de-agosto/ ou https://paap.ufc.br/wp-content/uploads/2022/08/programaCAo-da-iv-

semped-versao-09-07-rev2.docx.pdf.  

 

2.3 ProfInsp  

 

O ProfInsp (Professores Inspiradores) é uma ação que visa homenagear o 

professor, que fez ou faz a diferença na vida escolar ou acadêmica de professores e 

técnicos da UFC. Trata-se de um momento de reconhecimento e gratidão para o 

docente homenageado, e para o homenageador, que deve ser professor ou técnico 

da UFC. 

O PAAP realizou já cinco edições do ProfInsp. Neste semestre, teremos mais dois 

momentos, o primeiro, em comemoração ao Dia do Professor, em 15 de outubro, e 

outro, no mês de novembro, dia 25, durante os Encontros Universitários da 

UFC(EU2022). 

 

2.4 Projeto Discência Compartilhada (DComp) 

É uma das ações que visa planejamento, acompanhamento das práticas e 

reflexões acerca das demandas discentes que se referem à promoção do 

envolvimento dos estudantes com seus cursos. Centra-se na inovação da discência 
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para sala de aula, oportunizando reflexões de forma Compartilhada, em grupos de 

estudos específicos, visando o protagonismo na formação acadêmica. 

O Projeto consiste em elaborar grupos de estudo com alunos da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e propõe integração e inovação visando a otimização da 

aprendizagem por meio da discência compartilhada. 

Estratégias de estudo serão pensadas a fim de promover a consciência 

estudantil, o incentivo à cultura da colaboração, o sentimento de pertencimento dos 

discentes nas suas áreas de estudos e reflexões sobre as demandas dos discentes. 

Pois para Santos e Almeida Neto (2021, p. 106), o processo de ensino deve ser pautado 

em métodos que contemplem o estudante como protagonista do seu processo de 

aprendizagem, e não mais receptor de informações. 

Esse projeto é orientado pela equipe PAAP e desenvolvido por bolsistas. As 

inscrições e seleção dos discentes são orientadas por edital e o preenchimento de 

formulário eletrônico que será disponibilizado em nossas redes sociais, durante o 

processo de seleção de projetos para as bolsas.  

Os discentes selecionados e atuantes no projeto, recebem certificado que 

poderá ser utilizado para compor as horas complementares exigidas na formação 

universitária. Para saber mais sobre o Projeto envie e-mail para: coidea@eideia.ufc.br. 

 

2.4.1 PAAP para discentes  

O PAAP busca contemplar também os discentes, e propõe no âmbito do 

DComp, atividades de acolhimento aos estudantes da UFC. Para o desenvolvimento 

dessa ação, o PAAP conta com a participação de discentes/bolsistas/pesquisadores 

de graduação e pós-graduação do Grupo Tecendo Redes Cognitivas de 

Aprendizagem (G-TERCOA/CNPq). 

Essas ações formativas, são abertas ao público discente e são ofertadas 

sempre no início do semestre letivo. Os discentes que participarem da ação e 
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preencherem o formulário de frequência disponibilizado no momento síncrono, 

receberão certificação que também pode ser aproveitada para compor as horas 

complementares. 

 

2.5 Projeto Docência Compartilhada 

Essa ação visa a transformação do olhar do professor sobre sua sala de aula, 

como ambiente de investigação do ensino. Principalmente, nessa ação, almejamos 

acompanhar e apoiar as formações in lócus, nos campi da UFC, por meio de visitas 

agendadas, a partir de demanda interna, subsidiando estudos em grupos, com temas 

de interesse do grupo que solicitou a demanda/visita, neste link. 

A partir do entendimento de que segundo Camargo (2018, p. 11)  

 

(...) a sala de aula convencional, ainda é uma grande barreira  a  ser vencida  
para  que  a  qualidade da  educação  melhore.  Mas o que há de errado com  a 
aula expositiva, que vem formando inúmeras gerações de profissionais com 
relativo sucesso? Ela é uma ótima maneira de ensinar, mas uma péssima 
maneira de aprender. 
 

O PAAP visa, a partir das demandas solicitadas, propor encontros de partilhas 

de saberes da docência entre os docentes nos Campi da UFC, aproximando docentes 

recém-ingressos e efetivos, visando o compartilhamento de experiências exitosas, por 

meio de encontros síncronos.  

 

 

3 PAAP INTEGRADOR 

Compõe-se de ações que articulam os diversos conhecimentos e práticas 

necessárias à formação da docência do ensino superior tais como a arte, ciência, 

gestão acadêmica, além de compartilhar as histórias de professores e servidores 

sobre suas histórias inspiradoras e suas vivências na UFC, e outras ações como PAAP 

Artes, InForma, InovPed, Podcast, PAAP IC. 
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As atividades do PAAP - Integrador para o período de agosto a dezembro no 

Plano de formação continuada, envolvem múltiplos conhecimentos e práticas de 

inovação acadêmica que contemplam as temáticas do ensino, pesquisa, extensão e 

gestão acadêmica. 

 

3.1 Coral PAAP - Maestro Orlando Leite: projeto de Extensão 

O Coral do PAAP tem uma programação fixa em todo plano de formação, com 

realização de ensaios às quintas-feiras, no horário das 17h30min às 19h30min para os 

coralistas. Os participantes em geral, podem assistir as lives transmitidas via Canal do 

PAAP no YouTube, no mesmo horário.  

Os ensaios objetivam preparar os coralistas para apresentações, de maneira 

virtual ou presencial. Para tanto, a regente responsável ensina técnicas de respiração, 

exercícios vocais e realiza ensaios musicais. 

 Como ser um coralista? Para ser um coralista, é preciso se inscrever a cada 

início de semestre, e passar por uma audição com a regente. Podendo ingressar não 

apenas estudantes, docentes e técnicos administrativos da universidade, mas 

também membros da comunidade em geral. Para participar do Coral PAAP não é 

exigido saber ler partitura, ter experiência prévia em canto coral ou possuir 

conhecimento musical teórico. 

Para o semestre de 2022.2, a seleção de novos componentes ocorrerá no 

período de 01 a 31 de agosto de 2022. Faça sua inscrição clicando no link: CORAL PAAP 

e venha cantar conosco! 

 

3.2 PAAP Artes 

É uma ação do PAAP que objetiva oferecer à comunidade da UFC e externa 

programação cultural voltada à arte e à pedagogia como o Ciclo de Conversas sobre 

Educação e Arte que traz discussões relativas aos processos educacionais 
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vivenciados por professores com base na prática de uma professora ou um professor 

convidado. O programa do Ciclo inclui palestras, sempre em direção à socialização 

de práticas pedagógicas das pessoas convidadas para o público em geral.  

O PAAP Artes também conta com uma atividade denominada Série Música 

erudita: meu compositor e intérpretes favoritos, além de concertos com a 

participação da Camerata de cordas da UFC que em 2022 estará com o projeto 

Concertando nos Campi da UFC.  

Os encontros do PAAP Artes são sempre às sextas-feiras, 18h, com transmissão 

– ao vivo – no Canal YouTube do PAAP, ou de forma assíncrona e concertos 

presenciais. O público pode participar das apresentações do coral do PAAP e da 

Camerata de Cordas, assinando a frequência e comentando as ações, enviando 

perguntas, elogios e sugestões por e-mail do PAAP. Para a certificação basta 

preencher o formulário eletrônico durante as apresentações. Confira a Playlist. 

 

3.3 O PAAP datas comemorativas  

Visa apresentar à comunidade acadêmica atividades artísticas e culturais com 

o propósito de integração e divulgação das atividades do Coral e do PAAP Artes. São 

momentos de aproximação com a comunidade acadêmica da UFC e a comunidade 

externa, por meio da música, e outras atividades culturais. 

Neste semestre, nossos momentos comemorativos são: 

Datas comemorativas Datas Responsável 

Dia do Estudante 11/08 PAAP Artes/Camerata da UFC  

Dia dos Pais 14/08 PAAP Artes/Camerata da UFC 

Aniversário Coral 23/09 
Coral PAAP 

Maestro Orlando Leite 

Dia do Professor 15/10 
PAAP Artes/Coral do PAAP: Maestro Orlando Leite 

Coralistas 
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Dia do servidor público 28/10 PAAP Apoia 

Dia Mundial da 

Gentileza 
13/11 PAAP Hist 

Confraternização 

Natalina 
23/12 PAAP Artes  

 

 

3.4 PAAP Podcast 

O PAAP Podcast trata-se de um programa de entrevistas e de entretenimento 

científico e educacional do PAAP. Para o desenvolvimento dessa ação, o PAAP convida 

profissionais especialistas em diversas áreas temáticas relacionadas à educação e à 

Ciência. Os podcasts são divulgados mensalmente, e podem ser acessados pelo link: 

podcastpaap. 

O PAAP considera o podcast um meio de comunicação importante para a 

divulgação de conteúdos atuais e relevantes, pois o podcast parece, mas não é um 

programa de rádio, contudo, em vez de ser viabilizado no formato síncrono, ele pode 

ser ouvido quando, como e onde a pessoa quiser e puder. E em vez de sintonizar uma 

estação de rádio, procura-se pelo link na Internet. 

O Podcast PAAP é uma ferramenta de apoio aos processos de ensino e de 

aprendizagem, pois colabora no resgate da oralidade, da inspiração, da criatividade, 

aproximando professores e estudantes e demais ouvintes. Sobre os ouvintes, têm um 

alcance expressivo, e contribui também no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, melhorando o potencial pedagógico do docente. 
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3.5 PAAP IC 

O PAAP IC é um espaço de divulgação da Ciência, o qual visa a promoção de 

reflexões sobre a Iniciação Científica. Especialmente para o estudante, é importante 

compreender que durante sua trajetória na academia ele deve buscar o 

desenvolvimento da pesquisa. Assim, objetivamos com essa iniciativa, capilarizar a 

iniciação científica para professores e alunos que ainda não conseguiram se 

identificar dentro da área de pesquisa e tecnologia.  

Seus convidados são professores e alunos que se destacam no meio 

científico/tecnológico em suas áreas, apresentando experiências exitosas sobre a 

Ciência, desenvolvidas em suas trajetórias acadêmicas na UFC. 

O PAAP IC é uma ação do PAAP Integrador, transmitido bimestralmente pelo 

Canal do PAAP no YouTube para toda comunidade universitária interna e externa à 

UFC. Para a certificação, o participante deve preencher o formulário eletrônico 

disponibilizado na descrição do vídeo no Canal durante a realização da live. 

 

3.6 PAAP InForma 

O PAAP InForma (Inovação na Formação) objetiva o desenvolvimento de 

programa de entrevistas na rádio e TV universitária, visando, sempre, a divulgação de 

práticas de Inovação técnico-pedagógica e técnico-científica envolvendo 

professores, técnicos e alunos, além de convidados externos, que atendam à temática 

de Inovação Acadêmica. Essa ação ocorre por meio do Programa de rádio 

“Musicultura” na Rádio Universitária FM 107,9. 

 

3.7 PAAP InovPed 

Inovação Pedagógica na Docência do Ensino Superior (InovPed) é mais um 

espaço pedagógico do PAAP para a socialização de práticas pedagógicas que são 
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desenvolvidas no âmbito da sala de aula do professor, podendo apresentá-las como 

temáticas de estudo e de pesquisa para a docência no ensino superior. 

Para o PAAP, a Inovação Pedagógica envolve a ideia de solução criativa de 

problemas que contemplam o desenvolvimento de métodos e técnicas inovadoras 

dos processos de ensino e de aprendizagem. Compreendemos que a inovação 

pedagógica deve apontar mudanças paradigmáticas inovadoras, envolvendo as 

práticas da docência superior e os conhecimentos didático-pedagógicos que 

contemplem ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. 

Essa ação visa selecionar as melhores práticas pedagógicas, com a finalidade 

de socialização dessas práticas no âmbito da UFC.  As apresentações dessas práticas 

de inovação com foco em projetos de ensino, em nível de graduação, ocorrerão 

anualmente durante os Encontros Universitários da UFC, no evento de Docência para 

o Ensino Superior (EDES), sob a responsabilidade da Coordenadoria de Inovação e 

Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA). 

O primeiro Edital do InovPed com o cronograma detalhado da sua realização 

poderá ser acessado no site do PAAP/UFC. Saiba mais sobre o Projeto acessando o 

vídeo no Canal do PAAP. 

 

3.8 PAAP Apoia 

 Visando atender o que diz o Art. 3.º em seu inciso IV, no  ANEXO III DA RESOLUÇÃO 

Nº 08/CEPE DE 26 DE ABRIL DE 2013. (Alterado pela Resolução nº 16/CEPE, de 14 de junho 

de 2021), a saber: 

IV - acompanhar as ações formativas em faculdades, centros, 
institutos e órgãos suplementares da UFC que visem a inovação no 
ensino, pesquisa, extensão e à reflexão sobre a gestão acadêmica 
e gestão para o desenvolvimento institucional; 
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Esse espaço é dedicado ao apoio a ações e demandas solicitadas ao PAAP pela 

comunidade acadêmica da UFC.  

Informamos que recebemos as demandas da Comunidade Acadêmica da UFC 

e algumas das ações apoiadas pelo PAAP podem ser conferidas aqui.  

PAAP apoia a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (UFC Inclui) na realização 

do curso “Noções básicas de acessibilidade e inclusão para atuação docente na 

universidade Federal do Ceará” disponibilizando a Plataforma PAAP e o Canal do PAAP 

para a realização das atividades síncronas e assíncronas.  

Neste semestre o curso terá continuidade com realização de mais um módulo. 

Para se inscrever no curso clique no link: (https://sistemas.paap.ufc.br/ava/). 

Um das ações importantes que o PAAP tem apoiado, é o Programa de 

Desenvolvimento de Gestores(PDG), trata-se de uma iniciativa da Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGEP) que oferta trilhas de aprendizagem, incluindo ciclos de 

palestras nas diversas competências necessárias para formação permanente dos 

gestores lotados em unidades acadêmicas e administrativas da UFC. 

 Para conhecer melhor as ações do PDG, acesse: 

https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/. 

 

3.9 PAAP Internacional 

São webconferências realizadas pelo Programa de Apoio e Acompanhamento 

Pedagógico (PAAP) por meio da articulação de uma nova visão sobre ensino, 

pesquisa e inovação pedagógica com convidados internacionais de diversos países 

como Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Moçambique, Uruguai dentre outros. 

Espaço em que são discutidos ideias, problemas e inovações sobre determinados 

temas, voltados à educação no século XXI. 
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3.10 PAAP Hist 

O PAAP Hist traz sempre discussões relativas ao espaço de contação de 

histórias encantadoras e alegres sobre a UFC que colaborem para conhecermos mais 

o ambiente acadêmico da UFC, para além da sua visão científica, mais humanística 

no espaço acadêmico. Quer conhecer mais sobre essa ação, acesse nossas redes 

sociais.  

 

4 PAAP-Formação (PLATAFORMA DE CURSOS)  

É o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Programa de Apoio e 

Acompanhamento Pedagógico (PAAP) que visa a integração dos nossos usuários 

com as tecnologias educacionais emergentes, oferecendo cursos que tenham como 

finalidade a excelência acadêmica, numa perspectiva das metodologias ativas. 

Apresentamos na Plataforma PAAP-Formação, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), os cursos nos formatos síncronos e/ou assíncronos, e o 

destaque é para os cursos no formato MOOC (cursos online abertos em massa).  

Para conhecer o PAAP-Formação, acesse por meio desse link: 

(https://sistemas.paap.ufc.br/ava/)  e inscreva-se nos nossos cursos. 

Divulgamos abaixo a programação geral do Plano de Formação Continuada: 

Inovação acadêmica e pedagógica na UFC de agosto a dezembro de 2022 que no 

seu escopo busca a promoção da inovação pedagógica e da excelência acadêmica 

e o desenvolvimento técnico-pedagógico e científico por meio da formação e 

capacitação contínua de professores, técnicos e alunos da Universidade Federal do 

Ceará. 
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4.1 PAAP Tec 

As Ações do PAAP Tec compreendem plataformas e ferramentas educacionais 

tais como Portfólio de vídeos de tecnologias, E-BOOK SIGAA (Ferramenta técnico - 

pedagógica para sua aplicação no processo de ensino aprendizagem na UFC) e 

Comunidade Virtual do SIGAA, vídeos curtos disponibilizados no Instagram e no 

Canal do PAAP, que dão dicas de uso das ferramentas digitais, além de orientações 

pedagógicas para o professor como designer da aprendizagem, na perspectiva da 

Cyberdidática (SANTOS, 2022).  

Reforçamos que o PAAP Tec dispõe de um conjunto de recursos tecnológicos 

educacionais que objetivam apoiar e acompanhar docentes, discentes e técnicos-

administrativos no desenvolvimento de práticas inovadoras para o uso das 

tecnologias educacionais no ensino superior. 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL DO PAAP 

Maiores informações a respeito da IV SEMPED, sobre aspectos técnicos-

pedagógicos, bem como, carga horária e certificação, além de detalhamentos de 

horários, objetivos e descrições das ações, o PAAP disponibilizará a programação 

completa no site. 

 

 PAAP INTEGRADOR - AGOSTO 

DATA / 

HORÁRIO 
PROJETO ATIVIDADE 

CONVIDADO (A)/ 

MEDIAÇÃO 
Acesso em CH 

18/08 
17h30min 

às 
19h30min  

PAAP Artes Ensaio do Coral 
PAAP Orlando 

Leite 

Profa. Dra. Ana 
Cléria Soares 

Rocha 
(ICA/UFC - 

Regente do Coral 

Auditório do CEI/ 

UFC 

2h 
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PAAP Maestro 
Orlando Leite) 

19/08 
17h 30min  

 

PAAP 

Internacional 

Metodologias 
Ativas no ensino 

Prof. Edivaldo 
Xavier da Silva 

Júnior 
(Universidade 

Nova de Lisboa) 

Canal PAAP 2h 

24/08 
16h 

InForma 
Musicultura 

 

Ensino Híbrido 
como ferramenta 

pedagógica 

Profa. Dra. Alanna 
Oliveira Pereira 
Carvalho (IFCE) 

 
Entrevistadores: 
Marcos Almeida, 

Pedro Rogério, 
Marco Fukuda 

Rádio 
Universitária 

107,9 MHz ou pelo 

site da emissora 

www.radiouniver

sitariafm.com.br 

2h 

25/08 
17h30min 

às 
19h30min  

PAAP Artes Ensaio do Coral 
PAAP Orlando 

Leite 

Profa. Dra. Ana 
Cléria Soares da 

Rocha 
(ICA/UFC - 

Regente do Coral 
PAAP Maestro 
Orlando Leite) 

Auditório do CEI 

da UFC 

2h 

26/08  
17h às 18h 

PAAP Artes Coral PAAP 
Maestro Orlando 

Leite 
Coral das Santa 

Casa de 
Misericórdia 

Regente  
Profa. Dra. Ana 
Cléria Rocha 
(ICA/UFC -  

Salão Nobre da 
Reitoria 

1h 

29/08 
8h 

Podcast Aprendizagem 
baseada em 

problemas - PBL 

Profa. Dra. Lilia 
Maria Carneiro 

Câmara  
Mediação: 

Roberto Rocha 

anchor.fm/paap 1h 

31/08 

 

PAAP APOIA 

PROGEP 

PDG 

Navegue pela 

trilha acadêmica  

 

Programa de 
Desenvolviment
o de Gestores - 

PDG 
 

https://desenvolvim
entodegestores.ufc

.br/trilha-
academica/ 

-- 
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Para aprofundar, ampliar e consolidar aprendizados, sugerimos as seguintes 

LEITURAS sobre temas atuais para a docência do ensino superior, tecnologias 

educacionais, entre outros temas contemporâneos.  

 

AUTOR/A TEMAS  LINKS  

Myriam Krasilchik Docência no ensino superior: 
tensões e mudanças 

https://www.prpg.usp.br/att
achments/article/640/Cade
rno_4_PAE.pdf 

Ilka Márcia Ribeiro S. Serra 
Maria Aparecida Crissi 

Knuppel Scheyla Joanne 
Horst (Organizadoras) 

Docência do ensino superior https://tinyurl.com/5db3x7y5  

Antonio Carlos Gil O estilo de atuação do 
professor universitário — 
uma questão de ênfase 

https://revistas.pucsp.br/pe
nsamentorealidade/article/v
iew/8558 

Lilian Bacich, Adolfo Tanzi 
Neto, Fernando de Mello 

Trevisani 

Ensino Híbrido http://www.senar-
rio.com.br/wp-
content/uploads/2021/03/Liv
ro-Ensino-
H%C3%ADbirdo.pdf 

Organizadores 
Maria José (Mazzé) Costa dos 

Santos 
Antonio Fernando Zucula 

Brasil e Moçambique: 
relações e contrastes 
educacionais 

https://bit.ly/3zHdKbe 

 

Observação 

A discussão sobre esses temas, pode continuar na CVSIGAA. A CVSIGAA, visando à 

docência colaborativa emerge da possibilidade dos(as) professores(as) serem afetados(as), 

por meio de uma formação continuada compartilhada que constrói com ele/para ele, o ato 

de educar com qualidade e excelência. Esse compartilhamento acontece na socialização, de 

forma espontânea, solidária e colaborativa, possibilitando amplo crescimento profissional, a 

partir da Docência Compartilhada (DComp).  Para dúvidas e pedidos de novos materiais 
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didáticos, enviem e-mail para: coidea@eideia.ufc.br. 

 

PAAP INTEGRADOR - SETEMBRO 

DATA PROJETO ATIVIDADE CONVIDADO (A) 

MEDIAÇÃO 

Acesso em CH 

01/09 PAAP Acolhedor Setembro 
Amarelo 

Prof. Dr. Fabio 
Gomes de Matos 

e Souza (UFC) 
Profa. Dra. Luisa 

Weber Bisol 
(UFC) 

Profa. Dra. Maria 
Ivoneide 

Veríssimo de 
Oliveira (UFC) 

Canal PAAP 1h 

16/09  
17h às 18h 

PAAP Artes Ciclo de 
Conversas sobre 
Educação e Arte 

Coordenação: 
Profa. Simone 

Sousa 

Canal PAAP 1h 

21/09 
16h às 17h 

 

PAAP Hist Palestra online: 
Reflexões e 

Ressonâncias 

Prof. Dr. Pedro 
Rogério 

 
Mediação: 

Profa. Maria José 
Costa Santos 

Canal PAAP 1h 

21/09 
16h 

InForma 
Musicultura 

 

Doação de Corpos 
para o Ensino de 
Ciências: Mitos, 
Perspectivas e 

Realidade  

Profa. Dra. 
Andrea Oxley da 

Rocha 
(UFCSPA)  

 
Entrevistadores: 
Marcos Almeida, 

Pedro Rogério, 
Marco Fukuda 

Rádio 
Universitária 

107,9 MHz ou pelo 

site da emissora 

www.radiouniver

sitariafm.com.br 

 2h 
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22/09 
16h 

PAAP APOIA 

PROGEP 

PDG 

Navegue pela 

trilha acadêmica  

 

Programa de 

Desenvolviment

o de Gestores - 

PDG 

https://desenvol

vimentodegestor

es.ufc.br/trilha-

academica/ 

 

23/09  
17h às 18h 

 

PAAP Artes 

 

Aniversário do  
Coral do PAAP: 

Maestro Orlando 
leite 

Regente  
Profa. Dra. Ana 

Cléria Soares da 
Rocha 
(UFC) 

Auditório do 

CEI da UFC 

1h 

26/09 
12h 

Podcast  Metodologias 
Ativas  

convidado: Prof. 
João Bottentuit  

Mediação: 
Roberto Rocha 

anchor.fm/paap 1h 

30/09 
17h às 18h 

PAAP Artes Série Concertos Clarinete: Prof. Dr. 
Filipe Ximenes 
Parente (UFC -

Sobral) 
Teclado: Prof. 

Jaderson Aguiar 
Teixeira (UFC) 

Salão Nobre 
da Reitoria 

1h 

 

 Para participar das ações do PAAP Integrador e obter certificação/declaração 

deverá acessar o Canal do PAAP no YouTube, de forma síncrona, no horário da ação, e 

preencher o formulário disponível no chat ao vivo. 

 Reforçamos que o PAAP Artes, o Coral do PAAP: Maestro Orlando Leite realiza 

ensaios presenciais, às quintas-feiras, a partir das 17h, no auditório, 1.° andar do 

Condomínio do Empreendedorismo e Inovação(CEI), Campus do PICI.  
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PAAP INTEGRADOR – OUTUBRO 

DATA/ 

HORÁRIO 

PROJETO ATIVIDADE CONVIDADO 

(A)/ MEDIAÇÃO 

Acesso em 

 

CH 

03/10 
12h 

Podcast  Reveja 
 

Metodologias 
Ativas  

Prof. João 
Bottentuit  

 
Entrevista: 

Roberto Rocha 
 

anchor.fm/paap - 

07/10 
17h às 18h 

PAAP Artes 

 

Ciclo de 
Conversas 

sobre 

Educação e 
Arte 

 
Mediação 
Profa. Dra. 

Simone Sousa 

Canal PAAP 1h 

11/10 

17h 

PAAP 

Homenagem 

Reveja  
Homenagem 

aos professores 
2020 

(período 
pandêmico) 

Equipe PAAP Canal PAAP - 

13/10 PAAP Artes 

 
 

Musicando no 
Campus UFC 

 
Concertos 

Studio Ghibli  
 

Camerata da 
UFC 

 

Coordenadores: 
Profa. Dra.  Liu 

Man Ying 
Prof. Dr.  

Roberto Cesar 
Cavalcante 

Vieira 

Campi UFC 1h 

14/10 PAAP Artes 

 

Musicando no 
Campus UFC 

 
Concertos 

Studio Ghibli 

Camerata da 
UFC 

 

Coordenadores: 
Profa. Dra.  Liu 

Man Ying 

Campi UFC 1h 

293



[Digite aqui] 
 

Prof. Dr.  
Roberto Cesar 

Cavalcante 
Vieira  

15/10 PAAP Artes Musicando no 
Campus UFC 

 
Concertos 

Studio Ghibli 

Camerata da 
UFC 

 

Coordenadores: 
Profa. Dra.  Liu 

Man Ying 
Prof. Dr.  

Roberto Cesar 
Cavalcante 

Vieira  

Campi 

UFC 

1h 

15/10 

14h 
 
 
 

15h  
 
 
 
 

16h  

PAAP 

Homenagem 

 

 

ProfInsp 

 

 

PAAP Artes 

Homenagem 
ao Dia do 
Professor  

Homenagem 
especial 

 
 
 
 

Coral PAAP: 
Maestro 

Orlando leite 

Homenageados 
Professoras e 

professores da 
UFC 

Homenageada: 
Prof. Lindyr 
Saldanha 

 
Regente 

Profa. Dra. Ana 
Cléria Rocha 

Canal PAAP 2h 

17/10 

16h  

PAAP 

Formação 

Reveja  
 

Ser e estar 
professor 

universitário  

Prof. Dr. 
Cleidivan Alves 

dos Santos 

Canal PAAP - 

21/10 
17h às 19h 

 

PAAP 
Internacional 

Palestra online: 
Ensino e 

Aprendizagem 
com a Teoria 

da objetivação 
(TO) 

Prof. Dr. Luís 
Radford  

(Canadá)  
 

Mediação: Prof. 
Dr. Gilberto 

Santos 
Cerqueira 

 

Canal PAAP 

 

2h 
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21/10 
17h às 18h 

PAAP Artes Musicando no 
Campus UFC 

 
Concertos do 

L'Estro 
Armonico de 

Antonio Vivaldi 

Concertos 
Camerata de 

Cordas da UFC 
 

Coordenadores: 
Profa. Dra.  Liu 

Man Ying (UFC) 
Prof. Dr.  

Roberto Cesar 
Cavalcante 

Vieira  

Salão Nobre 
da Reitoria 

1h 

24/10 
8h 

Podcast Ensino Híbrido  Convidado: 
Prof. Dr. José 
Aires Castro 
Filho (UFC) 

 
Mediação: 
Amsranon 
Guilherme 

(UFC) 

anchor.fm/paap 1h 

26/10 PAAP-Forma Lançamento 
portfólio de 

cursos On-line 

Equipe PAAP Sistemas.paap.u
fc.br/ava 

- 

27/10 Portfólio PAAP Relançamento 
Portfólio 

Tecnologias 
Educacionais  

Equipe PAAP https://sites.go
ogle.com/view/

portfolio-
paap/bem-

vindoa 

- 

28/10 InovPed RIPed 
(Revista 

Inovações 
Pedagógicas 

do PAAP) 

Equipe PAAP paap.ufc.br  - 

29/10 PAAP Arte Reveja Concertos 
Camerata da 

UFC 

Canal PAAP 1h 

 

Para participar das ações do PAAP Integrador e obter certificação/declaração 

deverá acessar o Canal do PAAP no YouTube, no horário de forma síncrona, e 
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preencher o formulário disponível no chat ao vivo, dúvidas nos envie e-mail ou 

contacte-nos em nossas redes sociais, acessando o link aqui.  

Sobre o PAAP Artes - Musicando nos Campi, o PAAP disponibilizará maiores 
informações, em breve, nas redes sociais. Siga-nos!!!  
 

PAAP INTEGRADOR – NOVEMBRO 

DATA/ 

HORÁRIO 

PROJETO ATIVIDADE CONVIDADO (A)/ 

MEDIAÇÃO 

Acesso em CH 

01/11  InovPed  

 

EDES 

2022 

 

Equipe PAAP 

(destaque para a 

premiação InovPed 

durante o 

EDES/EU2022) 

Canal PAAP 1h 

03/11 
16h 

PAAP APOIA 

PROGEP 

 PDG 

Navegue pela 

trilha acadêmica  

 

Programa de 

Desenvolvimento 

de Gestores - PDG 

 

https://desen

volvimentode

gestores.ufc.

br/trilha-

academica/ 

 

04/11 
16h 

PAAP APOIA 

 

Reveja 

Juri Simulado 

FADIR 
 

 

Canal PAAP  

08/11 PAAP 

FORMAÇÃO 

Reveja 

Portfólio de 

cursos 

 

Equipe PAAP Sistemas.uf

c.br/ava 

- 

11/11 
17h às 18h 

PAAP Artes Ciclo de 
conversas sobre 

Educação e Arte 

Coordenação: 
Profa. Simone 
Sousa (UFC) 

Canal PAAP 1h 
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18/11 
16h 

 PAAP IC Doação de 

Orgãos para o 

ensino 

Convidada: Profa. 
Dra. Andrea Oxley 

da Rocha  
(UFCSPA) 

 
Mediação: Prof. Dr. 

Pedro Marcos 
Gomes Soares 

(UFC) 

Canal PAAP 2h 

23/11 a 25/11 Encontro de 

Docência no 

Ensino Superior 

(XIV EDES) 

Encontros 

Universitários EU 

2022 

Comunidade 
Acadêmica da 

UFC 
 

Inscreva-se aqui: 
http://sysprppg.ufc.br

/eu/2022/   
 

Canal PAAP 12h 

25/11 
16h 

XIV EDES 

(encerramento 

XIV EDES) 

ProfInsp Edição EU2022 Canal PAAP 1h 

25/11 

17h às 18h 

PAAP Artes 

 

Concerto 
encerramento 
dos Encontros 

Universitários da 
UFC 

Concertos 
Camerata de 

Cordas da UFC 
 

Coordenadores: 
Profa. Dra.  Liu Man 

Ying (UFC) 
Prof. Dr.  Roberto 

Cesar Cavalcante 
Vieira  

Canal PAAP 1h 

28/11 

12h 

Podcast Da relação com 
o saber  

Convidado: Prof. 
Dr. Bernard 

Charlot (UFS) 
 

Mediação: 
Amsranon 

Guilherme (UFC) 

anchor.fm/p
aap 

1h 
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Para participar das ações do PAAP Integrador e obter certificação/declaração, 
o público em geral deverá acessar o Canal do PAAP no YouTube, no horário de forma 
síncrona, e preencher o formulário disponível no chat ao vivo, dúvidas nos envie e-mail 
ou contacte-nos em nossas redes sociais. 

Informamos que TODAS AS AÇÕES estão disponíveis durante todo o semestre 
letivo 2022.2 da UFC, e que a plataforma de cursos PAAP Formação, também fecha os 
cursos ao final de cada período letivo. Fiquem atentos(as) para não perder os prazos 
de conclusão.   
 

PAAP INTEGRADOR – DEZEMBRO 

DATA/ 

HORÁRIO 

PROJETO ATIVIDADE CONVIDADO (A)/ 

MEDIAÇÃO 

DESCRIÇÃO CH 

02/12 
17h às 18h 

 

PAAP Artes Ciclo de 
conversas  

Mediação: Profa. 
Simone Sousa 

Canal PAAP 1h 

09/12 
17h às 18h 

PAAP Artes Orquestra e 
Camerata de 

Cordas da UFC 
- grupos de 

extensão em 
cordas 

friccionadas da 
UFC 

 
Concerto 

natalino de 
encerramento 

do ano 

Concertos 
Camerata de 

Cordas da UFC 
 

Coordenadores: 
Profa. Dra.  Liu Man 

Ying (UFC) 
Prof. Dr.  Roberto 

Cesar Cavalcante 
Vieira  

Salão Nobre 
da Reitoria 

1h 

16/12 
17h às 18h 

 

PAAP Artes Coral do PAAP: 
Maestro 

Orlando Leite  
 

Celebração 
Natalina 

Profa. Dra. Ana 
Cléria Rocha 
(ICA/UFC - 

Regente do Coral 
PAAP Maestro 
Orlando Leite) 

Auditório do 
CEI da UFC 

1h 
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16/12 
17h às 19h 

 

PAAP 
Internacional 

Palestra online 
Comparação 
do Ensino no 

Chile e no Brasil 

Prof. Dr. Fernando 
José Dias 

(Universidad de La 
Frontera)  

 
Mediação: Prof. Dr. 

Gilberto Santos 
Cerqueira 

Canal PAAP 2h 

21/12 PAAPIC Reveja 
momentos 
do PAAPIC 

Mediação: Pedro 
Marcos e 

Emmanuel Prata 

Canal PAAP 2h 

26/12 Podcast Reveja  Playlist anchor.fm/paap 2h 

 

Para participar das ações do PAAP Integrador e obter certificação/declaração, 
o público em geral deverá acessar o Canal do PAAP no YouTube, no horário de forma 
síncrona, e preencher o formulário disponível no chat ao vivo, dúvidas nos envie e-mail 
ou contacte-nos em nossas redes sociais.  

O PAAP disponibilizará maiores informações, nas redes sociais, siga-nos! Para 
nos avaliar e dar sugestões de formação, preencha este formulário, é rápido e você 
nos ajuda a melhorar e ampliar cada vez mais nossas ações.  

 
 

PAAP - DCOMP (Discência Compartilhada)  

Você é discente da UFC e perdeu a atividade, “Oficinas para Discentes''?, poderá 

fazê-la agora, veja a programação a seguir. 

Os membros do Grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem (G-

TERCOA/CNPq) é responsável pelo planejamento, organização e ministração de série 

de minicursos on-line para discentes, no âmbito do PAAP Formação. 
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DComp - AGOSTO A DEZEMBRO  

MINICURSOS/OFICINAS OBJETIVOS 
PERÍODO/

CARGA 
HORÁRIA 

Descomplicando o 
Lattes 

O Curso Descomplicando o Lattes objetiva 
apresentar a plataforma Lattes aos alunos para que 
eles efetuem o seu cadastro na plataforma, possam 
buscar currículos e conscientizá-los da necessidade 
da sua constante atualização à medida que forem 
participando efetivamente da vida acadêmica. 

4h 

O SIGAA como 
recurso tecnológico 

de interação 
acadêmica 

O Curso SIGAA como recurso tecnológico de 
interação acadêmica visa facilitar a comunicação e 
utilização do sistema e a relação professor-aluno. 
Colaborar com a sistematização de noções básicas 
do sistema SIGAA. 

4h 

Excel: planilhas e 
bancos 

de dados 

Orientar desde os meios para obter acesso à 
ferramenta (Excel), assim como, fornecer uma base 
introdutória, porém suficiente, das principais 
funcionalidades do Excel. Para que assim o aluno seja 
capaz de utilizar a ferramenta de forma prática. 
 
 

4h 

Conhecendo o 
letramento acadêmico: 

resumo científico, 
fichamento, resenha e 

artigo 

Conhecer os diversos tipos de texto utilizados no meio 
acadêmico. Resumo Científico, Fichamento, Resenha 
e Artigo. 

4h 

Apresentando Single- 
Board Computers 

e Tecnologias Open 
Source 

Apresentar os computadores de placa única, assim 
como tecnologias de código-fonte abertas e mostrar 
possibilidades de uso de ferramentas open source na 
educação. 

4h 

 

 O PAAP integrador, no âmbito do PAAP DComp (Discência Compartilhada),  

recebe o apoio do Grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem (G-

TERCOA/CNPq), para oferecer essa ação aos estudantes de graduação e pós-

graduação. O GTERCOA/CNPq é sempre convidado, pois tem vasta experiência no que 
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se refere à formação inicial e continuada. Para conhecer o grupo acesse: 

gtercoa.ufc.br.   

 

PAAP - DCOMP (Docência Compartilhada)  

Essa ação visa a transformação do olhar do professor sobre sua sala de aula, 

como ambiente de investigação do ensino. Principalmente, almeja acompanhar e 

apoiar as formações in lócus, nos campi da UFC, por meio de visitas agendadas, a 

partir de demanda interna, subsidiando estudos em grupos, com temas de interesse 

do grupo, que solicitou a demanda. 

  Para este plano estamos convidando os docentes da UFC para elaborarem 

vídeos curtos sobre suas práticas formativas e de ensino, compartilhando em nossa 

rede social suas experiências.  

 

DComp - AGOSTO A DEZEMBRO  

Comunidade Virtual do 

PAAP no SIGAA 

(FÓRUNS) 

OBJETIVOS PERÍODO/CARGA 

HORÁRIA 

IVSEMPED Socializar as temáticas discutidas na 
IVSEMPED, visando ampliação didático-
pedagógicas de temas atuais sobre 
tecnologias educacionais 

17 a 30 de agosto 

1h  

 

Saúde mental Discutir a importância da identificação de 
possíveis transtornos emocionais nos 

estudantes  

1 a 30 de 

setembro  

1h  

Ser e estar professor Refletir sobre sua trajetória discente e as 
implicações na sua prática docente 

1 a 31 de outubro 

1h 
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As tecnologias no 

ensino superior  

Apresentar os desafios e possibilidades do 
uso das tecnologias na sala de aula  

1 a 30 de 

novembro 

1h  

Experiências exitosas 

na docência 

Compartilhar experiências exitosas na 
docência do ensino superior na UFC 

1 a 16 de 

dezembro 

1h 

 

Esperamos com esses fóruns aproximar docentes recém-ingressos aos 

docentes mais experientes, a fim de compartilhar as experiências na docência e as 

boas práticas pedagógicas.  

Segue o passo-a-passo para ingressar na comunidade virtual do PAAP:  

Si3 UFC > Ambientes virtuais > Comunidades Virtuais > Buscar Comunidades 

Virtuais> Nome da comunidade: Comunidade Virtual do Paap > Participar dessa 

comunidade.  

Após ingresso na Comunidade Virtual, segue o passo-a-passo para contribuir 

no fórum:  

Si3 UFC > Ambientes virtuais > Comunidades Virtuais > Minhas Comunidades 

Virtuais > Comunidade Virtual do Paap > Fórum. A cada mês um fórum será aberto, 

conforme quadro acima, para agosto comente o fórum > Fórum IV SEMPED.   

A contribuição no fórum possibilitará a carga horária de 1h de formação 

docente! Participe!! 
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AGOSTO A DEZEMBRO 

 

 
PAAP-FORMAÇÃO 

TÍTULO DESCRIÇÃO 
PROFESSOR/CAR

GA HORÁRIA 

Descomplicando 
a programação 

(PAAP/DIFOP) 

O domínio da programação é cada vez mais exigido 
nas diversas áreas do conhecimento. O presente 
curso tem como objetivo introduzir o conhecimento 
em programação de forma lúdica e com rápidos 
resultados práticos. Utilizando-se de metodologia 
de aprendizagem baseada em pequenos exemplos 
aplicados, espera-se gerar interesse e motivação 
por parte de profissionais que não são da área de 
computação. Será utilizada a linguagem de 
programação Processing que foi criada pensando 
em profissionais das áreas de artes visuais e que 
permite resultados visuais rápidos e motivantes. Por 
meio da chamada programação criativa, serão 
executados exemplos de arte generativa, animação 
e interação. 
 

Prof. Dr.  Roberto 
Cesar 

Cavalcante 
Vieira  

40h 

Inovações 
Pedagógicas 

para a formação 
docente 

O curso proporciona aos participantes acesso a um 
conjunto de autores, visando uma compreensão 
teórica-metodológica e didático-pedagógica no 
campo da formação continuada, por meio de uma 
abordagem a partir dos princípios da inovação 
pedagógica.  

Profa. Dra. Mazzé 
Santos 

20h 

Introdução ao 
LATEX e 

Metodologias de 
Produção de 
Documentos 

Orientar e reorientar o desenvolvimento de 
produção de textos acadêmico-científicos de 
acordo com os postulados teórico-epistemológicos 
das correntes da ciência moderna e conforme as 
diretrizes e normalizações técnicas 
institucionalizadas. 

Profa. Dra. 
Francisca 

Aparecida Prado 
Pinto 
20h 

Noções Básicas 
de Metodologias 

Ativas na 
Educação 

Formar professores, técnicos e estudantes para o 
desenvolvimento e utilização das metodologias 
ativas como propostas pedagógicas nos processos 
de ensino e aprendizagem. 
 

Prof. Dr. Gilberto 
Santos Cerqueira 

30h 
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Design 
Instrucional: 

Recursos para o 
SIGAA 

O Curso Design Instrucional: Recursos para o SIGAA 
objetiva apresentar possibilidades técnico-
pedagógicas para tornar os conteúdos de ensino na 
plataforma do SIGAA mais atraentes por meio de 
roteiros e storyboards; design da informação; 
atividades de interação e gamificação. 

Profa. Dra. Mazzé 
Santos 

40h 

Criação de 
Videoaulas para 
Uso Educacional 

 O Curso de Criação de Videoaulas para Uso 
Educacional objetiva formar professores, estudantes 
e técnicos para o desenvolvimento e utilização de 
videoaulas por meio de redes sociais síncronas e 
assíncronas via Internet com finalidades didático-
pedagógicas para formação profissional 
acadêmica, científica e extensionista. 

Prof. Dr. José 
Rogério Santana 

40h 

Metodologia da 
Escrita e da 

Pesquisa 
Científicas 

O Curso de Metodologia da Escrita e da Pesquisa 
Científicas objetiva orientar e reorientar o 
desenvolvimento de produção de textos 
acadêmico-científicos de acordo com os 
postulados teórico-epistemológicos das correntes 
da ciência moderna e conforme as diretrizes e 
normalizações técnicas institucionalizadas. 
 
 

Prof. Dr. Antônio 
Roberto Xavier 

40h 

Didática do 
Ensino Superior: 

Desafios e 
Perspectivas 
(PAAP/DIFOP) 

O Curso de Didática do Ensino: Desafios e 
Perspectivas têm como objetivo possibilitar aos 
participantes uma compreensão da importância e 
das contribuições da formação didático 
pedagógica para o desenvolvimento da prática 
educativa dos professores que atuam no Ensino 
Superior. 

Prof. Dr. Cleidivan 
Alves dos Santos 

40h 

Gamificação no 
Ensino Superior 

O curso de Gamificação no ensino irá demonstrar o 
principal ponto da gamificação está em atingir o 
objetivo usando lições aprendidas a partir dos jogos 
e não jogando propriamente dito. A Gamificação é a 
utilização de elementos de jogos e game design fora 
do contexto de jogos, tornando a aula lúdica e 
divertida. A gamificação tem como princípio a 
apropriação dos elementos dos jogos, aplicando-os 
em contextos, produtos e serviços que não são 
necessariamente focados em jogos, mas que 
possuam a intenção de promover a motivação e o 
comportamento do indivíduo. Não é 

Prof. Dr. Gilberto 
Santos Cerqueira 

40h 
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necessariamente a participação em um jogo, mas 
sim a utilização dos seus elementos mais eficientes, 
como estética, dinâmicas, mecânicas, para obter os 
mesmos benefícios que se atinge com o ato de 
jogar. Dessa forma nossa proposta visa capacitar os 
professores e alunos a utilização da gamificação 
como ferramenta no ensino. 

Gestão 
acadêmica para 
coordenadores 

de curso de 
graduação 

O curso objetiva promover a formação de 
professores e técnicos administrativos para gestão 
acadêmica no Ensino Superior à luz dos processos 
que movimentam às ações dessa gestão no ensino 
superior, em especial, na UFC.  

Profa. Dra. Mazzé 
Santos 

Me. Adriana 
Madja dos 

Santos Feitosa, 
pedagoga da 
COIDEA/UFC 

40h 

Inclusão e 
Acessibilidade no 
ensino superior: 

estudos de casos 
(PAAP/DIFOP) 

O Curso de Inclusão e Acessibilidade no ensino 
superior tem por objetivo ofertar uma formação 
para professores e técnicos administrativos com 
vistas a possibilitar uma prática profissional com 
mais autonomia, segurança e confiança na 
promoção da acessibilidade e inclusão na 
universidade. 

Profa. Dra. 
Robéria Vieira 

Barreto Gomes 
40h 

Gestão financeira  Esta proposta formativa visa fornecer aos 
participantes técnicas e fundamentos para o 
entendimento da economia do consumidor e as 
relações de direito econômico no mercado. 

Me. José César 
Pontes Moreira 

(TAE - 
Economista da 

UFC) 
10h 

Inteligência 
emocional e 

afetividade no 
ensino superior 

Refletir sobre a importância da afetividade nos 
processos de ensino e aprendizagem no ensino 
superior, apoiados nas metodologias disruptivas e 
nas estratégias pedagógicas de inovação, visando a 
melhoria no desenvolvimento da cognição e das 
competências socioemocionais. 

Profa. Dra. Mazzé 
Santos (UFC) 

20h 

Estatística 
descritiva na 

educação 

Apresentar técnicas de estatística descritiva 
fundamentais no âmbito da análise exploratória de 
dados visando identificar tendências ou padrões a 
partir de conjunto de dados brutos. O cursista 
aprenderá como as estatísticas são calculadas e 

Profa. Me. Joana 
D’arc de Oliveira 

(UFC) 
20h 
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interpretadas para subsidiar seu relatório 
técnico/científico. 

 

Para se inscrever nesses cursos, é preciso acessar o link: 

https://sistemas.paap.ufc.br/ava/, e em caso de dúvidas enviar e-mail para: 

coidea@eideia.ufc.br. 

Para se inscrever nesses cursos, é preciso acessar o link: 

https://sistemas.paap.ufc.br/ava/, e em caso de dúvidas enviar e-mail para: 

paapformacao@gmail.com.  Para compreender bem o sistema de formação do PAAP, 

assista este vídeo, e para ingressar no sistema, veja tutorial. 

 

MINICURSOS ASSÍNCRONOS - PAAP GTERCOA 

TÍTULO DESCRIÇÃO PERÍODO/
CARGA 

HORÁRIA 

Descomplicando o 
Lattes 

O Curso Descomplicando o 
Lattes objetiva apresentar a plataforma Lattes aos 
alunos para que eles efetuem o seu cadastro na 
plataforma, possam buscar currículos e 
conscientizá-los da necessidade da sua constante 
atualização à medida que forem participando 
efetivamente da vida acadêmica. 

4h 

O SIGAA como 
recurso tecnológico 

de interação 
acadêmica 

O Curso o SIGAA como recurso tecnológico de 
interação acadêmica visa facilitar a comunicação e 
utilização do sistema e a relação professor-aluno. 
Colaborar com a sistematização de noções básicas 
do sistema SIGAA. 

4h 

Excel: planilhas e 
bancos 

de dados 

Orientar desde os meios para obter acesso à 
ferramenta (Excel), assim como, fornecer uma base 
introdutória, porém suficiente, das principais 
funcionalidades do Excel. Para que assim o aluno seja 
capaz de utilizar a ferramenta de forma prática. 

4h 

    
Conhecendo o 

Conhecer os diversos tipos de texto utilizados no meio 
acadêmico. Resumo Científico, Fichamento, Resenha 

4h 
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letramento acadêmico: 
resumo científico, 

fichamento, resenha e 
artigo 

 

e Artigo. 

Apresentando Single- 
Board Computers 

e Tecnologias Open 
Source 

Apresentar os computadores de placa única, assim 
como tecnologias de código-fonte abertas e mostrar 
possibilidades de uso de ferramentas open source na 
educação. 

4h 

Educometria como 
suporte à prática 

docente 

Um curso para abrir a discussão orientada para 
buscar a imbricação qualificada, e quiçá otimizada, 
do Processo Ensino-Aprendizagem (PEA) em cenários 
diversos, sob a condução da docência, favorecida 
pela realimentação de informações através de 
Sistemas de Avaliação Científica, dentre estes aquele 
da Educometria, para qualquer dos cenários: 
educação básica; educação superior; quaisquer 
níveis e propósitos que sustentam formações, 
formais e não-formais, profissionais e diletantes, em 
ambientes virtuais, presenciais e híbridos, com o 
apoio de recursos de sistemas especialistas 
automáticos e/ou não. Para isso, a metodologia 
científica dirigida por suporte da Educometria deve 
fazer parte de sua estrutura de cognição, 
especialmente nos aspectos das evidências e da 
estrutura e organização da observação para a 
extração de conhecimentos sobre o PEA, com o 
planejamento para os modos online e em batch. 

Prof. Dr. 

João 

César 

Moura 

Mota (UFC 

- Diretor 

da EIDEIA) 

e 

Thomaz 

Edson 

Veloso da 

Silva 

(Consultor 

EIDEIA/UFC 

e Diretor-

Presidente 

da 

empresa 

Educometr

ics) 

8h 
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PAAP: fatos e números  

O PAAP pertence à Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Pedagógico 

(COIDEA) da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), 

órgão suplementar da Reitoria da UFC. Competindo-lhe no âmbito da EIDEIA/UFC 

realizar ações estratégicas considerando o objetivo estratégico do PDI (2018-2022): 

Aprimorar os programas de formação continuada para a docência 
no Ensino Superior, no âmbito da UFC, possibilitando o 
compartilhamento de novas metodologias de ensino, o 
intercâmbio de experiências e práticas pedagógicas e o 
desenvolvimento de competências interpessoais. 
 

O Programa intenta realizar ações estratégicas, no âmbito do PDI no que cabe a 

COIDEA/EIDEIA: - Elaborar propostas de acompanhamento (por meio do DComp) para 

os professores recém ingressos na UFC para a socialização ou compartilhamento de 

experiências pedagógicas e orientação para o ensino e a pesquisa na UFC. (EIDEIA); 

Oferecer ações de formação pedagógica para os jovens professores. (EIDEIA/PROGEP); 

consolidar o PAAP como ação coletiva de aprendizagem e espaço de formação 

continuada coerente com uma teoria e com um projeto de reconstrução da realidade 

do Ensino Superior. (EIDEIA); Expandir os canais de divulgação de experiências 

pedagógicas inovadoras. (EIDEIA/PROGRAD/PRPPG); Promover cursos de formação 

continuada sobre metodologias ativas, aulas invertidas, técnicas didático-

pedagógicas e métodos de avaliação do ensino-aprendizagem para os docentes da 

UFC. (EIDEIA/PROGRAD/PRPPG/PROGEP). 

Buscando sempre a promoção das relações multilaterais entre ensino, pesquisa, 

extensão e gestão, compreendendo a importância de investimento acadêmico e 

profissional de professores, técnicos e estudantes, na busca pelo conhecimento e, 

principalmente, pela inovação acadêmica, demonstrando preocupação com o 
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presente, mas, especialmente, pensando o futuro, o PAAP buscou contribuir nesse 

período para a excelência do papel da Universidade na sociedade vigente. 

Para a comunidade acadêmica, o Programa almejou: - Acolher e orientar os 

docentes ingressantes na UFC durante o período de Estágio de Probatório e oferecer-

lhes atividades voltadas à formação para a docência no ensino superior; - Organizar 

as ações formativas para todos os professores da UFC, numa perspectiva de Inovação 

Pedagógica, visando o constante aprimoramento de sua atuação nos cursos de 

graduação e de pós-graduação; - Apoiar ações formativas em unidades, centros e 

institutos que visem sempre a inovação no ensino, pesquisa, extensão e à reflexão 

sobre gestão acadêmica e gestão para o desenvolvimento institucional; - 

Acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos professores da UFC, nos seus 

espaços de atuação. 

Todas as ações formativas desta programação podem ser acessadas nas 

nossas redes sociais, mídias de socialização virtual do PAAP. A seguir informamos 

todos os contatos do PAAP: 

 

Site: http://www.paap.ufc.br  

E-mail: paappaap2020@gmail.com; paap@eideia.ufc.b 

Twitter: https://twitter.com/ProgramaPaap  

Instagram: https://www.instagram.com/paapufc/  

Facebook: https://www.facebook.com/paap.paap.35380 

Podcast: https://anchor.fm/paap  

Portfólio de Tecnologias Educacionais: https://sites.google.com/view/portfolio-

paap/portf%C3%B3lio?auth 

Grupo: https://groups.google.com/u/2/g/prorgama-de-apoio-e-

acompanhamentopedaggico-paap 
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Comunidade Virtual do PAAP no SIGAA: https://si3.ufc.br/sigaa/cv/visualizar_ 

comunidades.jsf 

Canal do YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/paap-ufc-b445081b6  

 

O PAAP visando ampliar e aproximar cada vez mais a comunidade acadêmica 

às ações formativas que desenvolve, realizou uma enquete rápida sobre redes sociais 

de vídeos rápidos, com o propósito de cada vez mais expandir os canais de 

comunicação com a comunidade e de promover de forma interativa, divertida e com 

criatividade a aprendizagem de conteúdos relevantes à formação profissional e 

acadêmica de nossa comunidade.  

O PAAP entende que pode ampliar suas redes sociais, incrementando com uma 

rede de vídeos rápidos que atendam as temáticas em destaque no gráfico abaixo, 

fomentando suas já atuais redes sociais, com os assuntos de interesse do público do 

PAAP, especialmente, sobre ciência, educação, saúde e cuidados com o bem-estar e 

qualidade no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

As tecnologias devem ser vistas pelos profissionais, de modo geral, como aliadas 

na otimização e praticidade das atividades diárias. Para uso na educação, é 

importante conhecer a dinâmica de ferramentas mais populares e oferecer conteúdos 

atrativos das mais diversas áreas de interesse do público jovem, adulto e idoso. Assim, 
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podemos pensar as tecnologias educacionais, como uma forma de proporcionar 

objetivamente a transdisciplinaridade, saindo da teoria e apresentando os conteúdos 

na prática, ultrapassando os muros da academia. 

Não é de hoje que sabemos que os vídeos podem ser ferramentas relevantes 

nos processos de ensino e aprendizagem, Moran já assinalava isso em 1995. Porém 

compreendemos que o excesso de informação, gera pobreza de aprendizagem, e 

sendo assim, os vídeos curtos geram muito mais atenção, e consequentemente mais 

aprendizado. Além da possibilidade de reuso, permitindo aos estudantes rever o vídeo 

tantas vezes forem necessárias para sua compreensão. 

Os estudos que envolvem o uso de tecnologias da educação, apontam que ele 

pode ser utilizado para estimular a criatividade e o potencial interpretativo dos alunos, 

no entanto, chamamos a atenção que para que as tecnologias contribuam 

efetivamente para aprendizagem, é necessário que professor planeje bem sua 

utilização para que ele assuma de fato seu papel de engajador do aluno na aula, e 

evite que elas se tornem apenas uma distração na sala de aula. 

A equipe PAAP com o papel de inovar e buscar meios de engajar os alunos nas 

aulas, está desenvolvendo sua conta em aplicativos de vídeos rápidos, objetivando 

entregar conteúdo de qualidade, de forma dinâmica e atrativa, relacionando as 

dimensões que envolvem a motivação humana para aprender com humor, 

inteligência e criatividade, visando a emocionalidade na aprendizagem.   

 

 

 

Com atenção. 

Equipe PAAP.  
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PROGRAMAÇÃO DA IV SEMPED - HÍBRIDA

CARGA HORÁRIA 40h

TEMA: Inovação  pedagógica e acadêmica: desafios e possibilidades para o retorno das

atividades presenciais

DATA /

HORÁRIO

Atividade CONVIDADOS (AS)

Dia 05/08

Presencial

Local: Auditório do Condomínio de Empreendedorismo e Inovação da UFC – Campus do PICI

15h

Abertura artística

IV SEMPED

Apresentação do Projeto de Pós- graduação

A Música Indígena no Ceará na Formação

do Cidadão Planetário: explorando

sonoridades com o Coral do Programa de

Apoio e Acompanhamento Pedagógico

(PAAP) - UFC

Profa. Dra. Ana Cléria Soares

Rocha

Coral Maestro Orlando Leite

Dia 08/08

Presencial

Local: Auditório do Condomínio de Empreendedorismo e Inovação da UFC – Campus do PICI

Horário atividades Convidados(as)

14h às
14h30min

Mesa de boas-vindas
IV SEMPED

Prof. João Guilherme Nogueira
Matias (Diretor - UFC -  Campus de

Sobral)

Prof. Márcio Veras Correa (Diretor
UFC Campus de Itapajé - Jardins de

Anita)

Prof. João César Moura Mota
(Diretor Executivo da Escola

313



14h30min às

15h30min

Integrada de desenvolvimento e
Inovação Acadêmica - EIDEIA/UFC)

Mediação - Prof.  Mazzé Santos
(Coordenadora

PAAP/COIDEA/EIDEIA/UFC)

Palestra de abertura: Atividades

acadêmicas: Desafios e possibilidades no

retorno às aulas presenciais na UFC

Profa. Dra. Ana Paula de Medeiros

(PROGRAD/UFC)

Prof. Dr. Francisco Rodrigo Porto
Cavalcanti (PRPPG/UFC)

Mediação: Prof. Dr. Francisco Ari

de Andrade  (PROGRAD/UFC)

Dia 09/08

Online - Síncrono e Assíncrono

Canal do PAAP

Horário atividades Convidados(as)

14h

14h30min

14h30min às

15h30min

15h30min às

16h30min

Apresentação Artística Poesia GTercoa

LIVE: Didática no Ensino Superior:

desafios e possibilidades no retorno do

ensino presencial

Profa. Dra. Marta Regina Fulan de

Oliveira (UEL)

Mediação: Profa. Mazzé Santos
(COIDEA/EIDEIA/UFC)
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Webconferência: Os desafios de Ser e

Torna-se professor do Ensino Superior

( Estreia)

Prof. Dr. Cleidivan Alves dos Santos

(UFDPar)

Dia 10/08

Online - Síncrono e Assíncrono

Canal do PAAP

Horário atividades Convidados(as)

14h às

14h30min

14h30min às

15h30min

16h30min às

17h

Atividade artística

Inclusão pela música

Prof. Dr. Roberto Vieira

Mediação: Davi
(ICA/UFC)

Webconferência: Higiene e Segurança no

trabalho (HST)

Prof. Dr. Marcelo José Monteiro

Ferreira  (FAMED/UFC)

Podcast PAAP: Curricularização da

extensão: possibilidades para atividades

presenciais

Profa. Dr. Nadja Glheuca da Silva

Dutra Montenegro – Coordenadora

de Extensão do campus do Pici

(PREX/UFC)

Entrevistador: Marlon Lima
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Webvídeo: Processo de curricularização da

extensão nos cursos de Graduação da UFC:

compartilhando experiências

Profa. Dra. Cyntia Tavares Marques

de Queiroz (UFC); e Profa. Dra.

Marjory Lima Holanda Araújo (UFC)

Mediação: Profa. Joanna D’Arc de

Oliveira (UFC)

Dia 11/08

Híbrido

Local: Auditório do Condomínio de Empreendedorismo e Inovação da UFC – Campus do PICI

Canal do PAAP

Horário atividades Convidados(as)

14h às 15h

15h às 16h

16h às 17h

Apresentação - presencial

Homenagem ao dia do estudante

Local: Auditório do CEI da UFC

Camerata da UFC

Maestrina: Profa. Dra.  Liu Yin Man

Seminário online - síncrono

Canal do PAAP

O estudante no ensino superior na UFC:

desafios e possibilidades para o retorno das

atividades presenciais

Carla Roberta Santos Duarte,

pedagoga (DAE/CASE/PRAE)

Tamylle Kellen Arruda Prestes,

psicólogo escolar/educacional (UFC

Campus de Crateús)

Mediação: Adriana Madja dos Santos

Feitosa

Minicurso - online- síncrono

Canal do PAAP

Minicurso para discente:

GTercoa/CNPq
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Descomplicando o SIGAA

12/08

Online - Síncrono

Encerramento da Semana

Horário atividades Convidados(as)

14h às

14h30min

ATIVIDADE ONLINE DE

RELAXAMENTO

Prof. Dr. Ricardo Hugo Gonzalez

(IFECE/UFC)

14h 30min às

15h30min

15h30min às

17h

Webconferência: Desafios e possibilidades

dos gestores acadêmicos no retorno das

atividades presenciais  no pós pandemia

Lívio Antônio Melo Freire

Cratéus (Diretor da UFC Campus do

Cratéus)

Mediação: Profa. Joana D’arc

Oliveira ( PAAP/UFC)

Apresentação do plano de formação

continuada semestre 2022.2

Profa. Mazzé Santos (Coordenadora

da COIDEA/PAAP/EIDEIAUFC)

Apresentação técnica e pedagógica Equipe COIDEA/PAAP

Encerramento da IV SEMPED

Vídeo: Inovação na Acadêmica Professores e Servidores da UFC

Prof. Emmanuel Prata

(PAAP/FAMED/UFC)

Para maiores informações a respeito da IV SEMPED, sobre aspectos

técnicos-pedagógicos, didáticos-pedagógicos e/ou científicos-pedagógicos, sobre carga

horária, certificação e tudo que envolve essa ação, além de detalhamentos dos objetivos e

descrições das ações, o PAAP disponibilizará a programação completa no site.
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RESOLUÇÃO No 04/CEPE, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016

Estabelece  normas  regulando  o  estágio
probatório  dos  servidores  docentes  do
Quadro  Permanente  de  Magistério
Superior da UFC. 

O  VICE-REITOR NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o que
deliberou o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ‒ CEPE, em sua reunião de 29 de fevereiro
de  2016,  na  forma  do  que  dispõem as  letras  d do  artigo  3o e  s do  art.  25  do  Estatuto,  com
observância das prescrições contidas no art. 41 da Constituição Federal, no art. 20 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e nos artigos 23 a 25 da Lei no 12.772, de 28 de novembro de 2012, 

R E S O L V E:

CAPÍTULO I
DOS DISPOSITIVOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 1o Estágio Probatório é o período de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir
da entrada em exercício do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, durante o qual sua
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, com observância dos
seguintes fatores elencados: 

I - assiduidade: entendida como o comparecimento habitual e regular ao local de
trabalho para desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensao;

II - disciplina: entendida como o respeito à hierarquia, aos dispositivos legais e
regulamentares  e  à  urbanidade  no  relacionamento  com  superiores,  docentes,  tecnicos-
administrativos e discentes; 

III  -  capacidade  de  iniciativa:  entendida  como  qualidade  de  quem  ousa  e
empreende, enfrentando situações,  apresentando sugestões e ideias,  e participando por iniciativa
propria do conjunto das atividades da unidade acadêmica; 

IV  -  produtividade:  entendida  como  o  volume  de  trabalho  produzido  nas
atividades de ensino, pesquisa e extensao, levando-se em conta a habilitaçao e o título do servidor
docente; 

V - responsabilidade: entendida como o empenho e a seriedade na execução das
atividades de ensino, pesquisa e extensao, bem como o zelo por equipamentos e material utilizado
no desenvolvimento daquelas atividades;

VI - adaptação do servidor docente ao trabalho, verificada por meio de avaliação
da capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do cargo;
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VII - cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis ao servidor público, com
estrita observância da ética profissional;

VIII  -  cumprimento  das  atividades  científico-acadêmicas  e  administrativas
programadas no plano de trabalho da unidade de exercício e apresentadas pelo servidor docente em
cada etapa de avaliação; 

IX - participação em programa(s) de recepção e formação de docentes definidos
pela administração superior da UFC; e,

X - avaliação, pelos discentes, conforme normatização própria da UFC.

§  1o 04  (quatro)  meses  antes  de  findo  o  período  do  estágio  probatório,  será
submetida à homologação do Reitor a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão
constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva
carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados no caput deste
artigo.

§ 2o O servidor docente não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do
art. 29 da Lei no 8.112/90.

§ 3o A submissão do processo de avaliação do servidor docente dentro dos limites
temporais desta Resolução constitui pré-requisito para aprovação no Estágio Probatório.

§ 4o O docente em estágio probatório que praticar ato passível de ser punido com
a pena  de  demissão,  nos  termos  do art.  132  da  Lei  no 8.112/90,  responderá  às  sindicâncias  e
inquéritos  pertinentes  e poderá ser desligado da UFC, a  qualquer momento,  em decorrência  de
penalidade aplicada pela autoridade universitária competente.

 § 5o O servidor docente em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de
lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza
especial,  cargos de provimento em comissão do Grupo ‒ Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. 

§ 6o Ao servidor docente em estágio probatório somente poderão ser concedidas
as  licenças  e  os  afastamentos  previstos  nos  artigos  81,  incisos  I  a  IV,  94,  95 e  96,  da  Lei  no

8.112/90, e no art.  30 da Lei  no 12.772/12, bem como afastamento para participar  de curso de
formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

§ 7o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos
previstos  nos  artigos  83,  84  ‒  §  1o,  86  e  96 da  Lei  no 8.112/90,  bem  assim  na  hipótese  de
participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.

Art.  2o A  avaliação  especial  de  desempenho  do  servidor  docente  em  estágio
probatório, ocupante de cargo pertencente ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal,
será  realizada  por  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  designada  no  âmbito  da  respectiva
unidade de lotação.

Art.  3o A  Avaliação  de  Desempenho  em  estágio  probatório  será  realizada
mediante reuniões de avaliação dos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho.
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Parágrafo único. Será garantido ao avaliado o conhecimento do instrumento de
avaliação  e  dos  resultados  de  todos  os  relatórios  emitidos  pela  Comissão  de  Avaliação  de
Desempenho, assegurado o direito ao contraditório. 

Art.  4o O  processo  de  Avaliação  de  Desempenho  do  estágio  probatório  será
realizado em duas (02) etapas:

  
I - Avaliação de Desempenho Parcial, finalizada no 16º (décimo sexto) mês; 

II  -  Avaliação  de  Desempenho  Final,  finalizada  no  trigésimo  (30º)  mês  de
exercício no cargo.

§  1o As  etapas  previstas  nos  incisos  I  e  II  deste  artigo  constituem,  em  seu
conjunto, a Avaliação do Estágio Probatório, sendo que a primeira tem o propósito de servir como
referência  para o servidor docente avaliado,  de modo a permitir  sua adequação ao desempenho
requerido pela Universidade, não podendo ser conclusiva ou resultar, antes da segunda etapa, em
sua exoneração. 

§ 2o A aprovação no estágio probatório  não se confunde, não dispensa e nem
influi na avaliação de desempenho do servidor docente para fins de progressão funcional na carreira
do magistério superior. 

Art.  5o O  servidor  docente  poderá  ser  acompanhado  ao  longo  do  estágio
probatório por um professor, doravante denominado de supervisor, em conformidade com o art. 6o. 

Parágrafo único. Quando da apresentação na sua unidade de lotação, o servidor
docente em estágio probatório poderá optar por ter  um professor supervisor,  fazendo o registro
desta opção em formulário próprio. 

CAPÍTULO II
DO SUPERVISOR

Art. 6o O chefe/diretor da unidade de lotação, ao qual o servidor docente estiver
vinculado, indicará um supervisor de estágio para cada professor recém-ingresso, desde que este
tenha feito esta opção. 

§ 1o A indicação do supervisor deverá ser homologada pelo colegiado da unidade
de lotação.

§ 2o O supervisor deverá ser docente estável e pertencer à classe de magistério
igual ou superior à do professor a ser avaliado.

§ 3o O supervisor poderá ser substituído,  a qualquer momento,  por decisão do
colegiado da unidade de lotação, após análise de pedido de substituição apresentado pelo professor
em estágio probatório ou pelo próprio supervisor.

§ 4o No caso de substituição do supervisor, solicitada por este ou pelo docente em
estágio probatório, mediante justificativa, a solicitação deverá ser atendida de maneira tempestiva
pelo órgão competente. 

Art. 7o Compete ao supervisor de docente em estágio probatório:
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I  -  acompanhar  o  estágio  probatório  do  servidor  docente  com o propósito  de
facilitar sua inserção na cultura institucional e contribuir para a sua adaptação aos procedimentos
acadêmicos e administrativos da UFC;

II - colaborar com a elaboração dos planos de trabalho semestrais e dos relatórios
que irão compor as avaliações parcial e final do docente, contribuindo, sempre que possível, para a
melhoria da atuação do servidor docente, quanto: 

a) ao desempenho didático-científico;

b) à adequação de seu plano de trabalho.

III - emitir parecer sobre o acompanhamento efetuado, ao final do processo ou
quando solicitado pela Comissão de Avaliação de Desempenho.

CAPÍTULO III
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE

Art. 8o O acompanhamento e a avaliação do estágio probatório, de que trata esta
Resolução,  far-se-á  por  uma  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  designada  pelo(a)
chefe/diretor(a)  da  unidade  de  lotação, com aprovação  do  respectivo  Colegiado,  vedada  a  sua
constituição ad referendum.

§  1o A  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  será  composta  por  03  (três)
membros efetivos e um suplente, todos do quadro efetivo do Magistério Superior da UFC, estáveis,
de classe e titulação iguais ou superiores às do avaliado, com representações da unidade acadêmica
de exercício  do docente avaliado e  do colegiado do curso no qual  o  docente  ministra  o maior
número de aulas.

§ 2o Quando não houver na Unidade Acadêmica docentes em provimento efetivo
estável, a Comissão de Avaliação de Desempenho deverá ser constituída por docentes estáveis de
outras unidades acadêmicas da UFC.

Art. 9o Estão impedidos de participar da Comissão de Avaliação de Desempenho:

a) cônjuge ou companheiro do servidor docente a ser avaliado, mesmo separado
judicialmente;

b) ascendente ou descendente do servidor docente a ser avaliado, ou colateral até
o terceiro grau, seja o parentesco por consanguinidade, afinidade ou adoção; 

c) sócio em atividade profissional do docente a ser avaliado;

d)  servidor docente  que esteja litigando judicial  ou administrativamente com o
servidor docente a ser avaliado ou com respectivo cônjuge ou companheiro;

e) foro íntimo.

Parágrafo  único.  Havendo  alguma  incompatibilidade  entre  o  servidor  docente
avaliado e integrante da Comissão de Avaliação de Desempenho, caberá ao colegiado da unidade de
lotação substituir o referido integrante pelo suplente e designar, para o caso concreto, um docente
substituto com classe e titulação iguais ou superiores às do avaliado.
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Art.  10.  Na  Avaliação  de  Desempenho  Parcial,  após  análise  do  desempenho
servidor docente na sua área de conhecimento, caberá à Comissão de Avaliação de Desempenho
emitir parecer circunstanciado, contendo uma avaliação crítica do trabalho do professor avaliado e,
quando for o caso, indicando alterações que o servidor docente deve efetuar em sua proposta de
trabalho em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, incluindo a prescrição de ações no
âmbito do Programa de Formação Docente instituído pela UFC.

Parágrafo  único.  A  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  deverá  realizar
reunião  de  avaliação  com a  presença  do  servidor  docente  avaliado  e  do(a)  chefe/diretor(a)  da
unidade de lotação, para apresentar o parecer referido no caput deste artigo. 

Art.  11.  Caberá  à  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho,  na  Avaliação  de
Desempenho  Final,  após  análise  do  desempenho  docente  na  sua  área  de  conhecimento,  emitir
parecer, indicando se o servidor docente está apto ou não para o exercício do cargo, fundamentado
nos  registros  referentes  às  atividades  desenvolvidas  pelo  servidor  docente  avaliado  e,  quando
necessário, no depoimento de dirigentes acadêmicos, servidores docentes e técnico-administrativos
e/ou estudantes, vinculados à unidade acadêmica.

Parágrafo  único.  A  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  deverá  realizar
reunião  de  avaliação  com a  presença  do  servidor  docente  avaliado  e  do(a)  chefe/diretor(a)  da
unidade de lotação para apresentar o parecer final referido no caput deste artigo. 

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARCIAL

Art. 12. O processo de Avaliação de Desempenho Parcial do Estágio Probatório
será realizado pelo(a) chefe/diretor(a) da unidade de lotação até o décimo sexto (16º) mês de efetivo
exercício.

Parágrafo  único.  Compete  à  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  (PROGEP)
encaminhar, mensalmente, às unidades de lotação, a relação nominal dos docentes que, no prazo de
60 (sessenta) dias, estarão completando 16 (dezesseis) meses de efetivo exercício na UFC.

Art.  13.  O  processo  de  Avaliação  de  Desempenho  Parcial  de  cada  servidor
docente deve ser instruído, obrigatoriamente, com:

I - cópia dos planos de trabalho semestrais do servidor docente aprovados pela
respectiva unidade de lotação, conforme a Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
que disciplina o Regime de Trabalho Docente;

II  -  relatório  de  atividades  realizadas  pelo  servidor  docente  no  período  em
avaliação,  com as devidas comprovações,  de acordo com as atividades  previstas  nos planos de
trabalho, de que trata a Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão que disciplina o
Regime de Trabalho Docente;

III - cópia do relatório de desempenho didático,  constituído pela Avaliação de
Desempenho Docente (ADD), definida por Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão,
referente à verificação do desempenho do servidor docente, no âmbito de sua atuação no ensino de
Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da UFC;

IV - avaliação do(a) chefe/diretor(a) da unidade de lotação do docente, atestando o
atendimento dos fatores previstos nos incisos I a VII do art. 1o;
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V -  relatório  extraído  dos  sistemas  de  gestão  de  pessoal  utilizados  pela  UFC
(SIGRH ou SIGEPE) comprovando as condições de tempo para cumprimento do estágio probatório;

VI - comprovação da carga didática média do servidor docente no interstício da
avaliação do estágio probatório; 

VII - parecer do supervisor, quando for o caso e mediante solicitação da Comissão
de Avaliação de Desempenho;

VIII - portaria que designa a Comissão de Avaliação de Desempenho;

IX - parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho;

X - ata da reunião para a apresentação do parecer ao servidor docente avaliado,
com a presença do(a) chefe/diretor(a) da unidade de lotação.

Parágrafo  único.  A Comissão  de  Avaliação  de Desempenho  deverá utilizar  os
critérios  definidos  na  Tabela  de  Pontos  constante  da  Resolução  de  Progressão  Funcional  e
Promoção, aprovada pela unidade acadêmica do respectivo servidor docente, como parâmetro para
a fundamentação do seu parecer.

Art. 14. Se, no processo de avaliação parcial, forem constatadas dificuldades que
possam tornar o servidor docente inapto à aprovação final, o docente deverá elaborar um Plano de
Atividades que será acompanhado, até o momento da avaliação final, por uma comissão indicada
por sua unidade de lotação, devendo também ser acompanhado pela PROGEP. 

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FINAL

Art. 15. O processo de Avaliação de Desempenho Final do Estágio Probatório
será concluído pelo(a)  chefe/diretor(a) da unidade de lotação até o trigésimo (30º) mês de efetivo
exercício.

Parágrafo  único.  Compete  à  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  (PROGEP)
encaminhar, mensalmente, às unidades de lotação a relação nominal dos servidores docentes que,
no prazo de 60 (sessenta) dias, estarão completando 30 (trinta) meses de serviço na UFC.

Art. 16. O processo de Avaliação de Desempenho Final de cada servidor docente
deve ser instruído, obrigatoriamente, com:

I - cópia dos planos de trabalhos semestrais do servidor docente aprovados pela
respectiva unidade de lotação, conforme a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
que disciplina o Regime de Trabalho Docente;

II  -  relatório de atividades  realizadas  pelo professor,  no período em avaliação,
com as devidas comprovações, de acordo com as atividades previstas nos planos de trabalho, de que
trata a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que disciplina o Regime de Trabalho
Docente;

III - cópia do relatório de desempenho didático,  constituído pela Avaliação de
Desempenho Docente (ADD), definida por Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
referente à verificação do desempenho do servidor docente no âmbito de sua atuação no ensino de
Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da UFC;
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IV - avaliação do(a) chefe/diretor(a) da unidade de lotação do docente, atestando o
atendimento dos fatores previstos nos incisos I a VII do art. 1o;

V -  relatório  extraído  dos  sistemas  de  gestão  de  pessoal  utilizados  pela  UFC
(SIGRH ou SIGEPE) comprovando o cumprimento das condições de tempo para cumprimento do
estágio probatório;

VI - comprovação da carga didática média do servidor docente no interstício da
avaliação do estágio probatório;

 
VII - parecer do supervisor, quando solicitado pela Comissão de Avaliação de

Desempenho;

VIII - portaria que designa a Comissão de Avaliação de Desempenho;

IX -  cópia  de  toda  a  documentação  da  Avaliação  de  Desempenho  Parcial  do
servidor docente;

X - parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho;

XI -  ata  da  reunião  para  apresentação  do parecer  ao  servidor  docente,  com a
presença do(a) chefe/diretor (a) da unidade de lotação;

XII - declaração de cumprimento das 64 (sessenta e quatro) horas obrigatórias no
Programa de Formação Docente; e

XIII - certificado de participação no seminário de integração de servidores recém-
ingressos do Plano de Desenvolvimento e Capacitação da UFC.

Art. 17. Será considerado “apto”, na Avaliação de Desempenho Final do estágio
probatório o docente que, cumulativamente, obtenha:

I - média superior ou igual a 03 (três) nas Avaliações de Desempenho Docente
(ADD) dos semestres considerados no interstício, conforme resolução específica do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão;

II - mínimo de 900 (novecentos) pontos para servidores docentes em regime de 40
horas, com ou sem dedicação exclusiva, e de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos para regime de
tempo parcial, obtidos a partir do somatório do peso dos itens constantes na Tabela de Pontos da
Resolução de Progressão Funcional  e  Promoção,  aprovada pela  unidade acadêmica  do servidor
docente avaliado, desconsiderando-se os limites máximos das categorias estabelecidas na referida
tabela.

III - avaliação do(a) chefe/diretor(a) da unidade de lotação do docente atestando o
atendimento dos fatores previstos nos incisos I a VII do art. 1o;

IV - carga didática média igual ou superior, no interstício, ao patamar mínimo
estabelecido na Resolução de Regime de Trabalho do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
exceto quando se tratar de docente dispensado de carga horária didática ou de docente admitido
para novos cursos de graduação que ainda não estiverem funcionando em seu tempo padrão de
curso.

Art. 18. O processo de Avaliação de Desempenho, com o parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação Docente, submeter-se-á à aprovação do colegiado da unidade de lotação do
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respectivo servidor docente e, no caso de campus e institutos, será encaminhado para aprovação do
respectivo Conselho.

Art. 19. Dos atos denegatórios de aprovação do parecer conclusivo referido no art.
18 desta Resolução caberá recurso, no prazo de 7 (sete) dias úteis, a partir da data da ciência ao
interessado,  à  respectiva  instância  recursal  imediatamente  superior,  somente  por  alegação  de
nulidade, com aplicação, no que couber, do art. 145 do Regimento Geral da UFC.

Art. 20. Os procedimentos administrativos devem ser realizados e concluídos pela
PROGEP ate 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatorio. 

Art.  21.  Esta  Resolução  só  será  aplicada  aos  docentes  que  venham  a  ser
empossados após o início da sua vigência.

Art.  22.  Os  casos  omissos  serão  analisados  e  deliberados  pelo  Conselho  de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFC.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Reitoria da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 29 de fevereiro de 2016.

Prof. Custódio Luís Silva de Almeida
Vice-Reitor em exercício
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ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 08/CEPE DE 26 DE ABRIL DE 2013.
(Alterado pela Resolução nº 16/CEPE, de 14 de junho de 2021)

Dispõe sobre a regulamentação do
Programa de Formação para a Docência no
Ensino Superior da UFC  e  estabelece  os
critérios  para  a concessão de bolsas e
auxílios financeiros no âmbito do referido
programa.

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  CEARÁ,   no  uso  de  suas
atribuições legais e estatutárias,  e tendo em vista o que deliberou o Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, em sua reunião online de 10 de junho de 2021, realizada por meio da
plataforma  Google  Meet,  conforme  os  documentos  contidos  no  processo  nº
23067.053204/2020-26, na forma do que dispõem a alínea “d” do artigo 3º e alínea “s” do
artigo 25 do Estatuto, com lastro no art. 21, inciso VII, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro
de 2012, e na Resolução n º 08/CEPE, de 26 de abril de 2013, e considerando:

a) que a formação docente deve englobar ensino, pesquisa, extensão e
gestão da universidade;

b) a  importância  primordial  do  estabelecimento  de  um  espaço
formativo  para  discutir  e refletir  sobre  a  ação  pedagógica,  bem  como  buscar
compreender a Educação no Ensino Superior;

c) o imperativo de apoiar  ações  voltadas  à  formação continuada de
professores da UFC, especialmente aqueles que se encontram em estágio probatório;

d) a  necessidade  de  reunir  docentes  e  discentes  para  promoção  da
inovação e partilha de experiências, com vista à excelência no ensino, a partir de um
amplo e diversificado processo formativo e de aperfeiçoamento docente na UFC;

e) a  necessidade  de  regulamentar  o  Programa de  Formação  para  a
Docência  no  Ensino Superior  e  a  concessão  de  bolsas  e  auxílios  financeiros  para
servidores docentes e técnico- administrativos a ele vinculados;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir e regulamentar o Programa de Formação para a Docência
no Ensino Superior da Universidade Federal do Ceará, denominado de Programa de Apoio
e Acompanhamento Pedagógico (PAAP/UFC).

Art. 2º O Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior será
coordenado pela Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica-EIDEIA por
meio da Coordenadoria  de  Inovação  e  Desenvolvimento  Acadêmico-COIDEA,  em
articulação com as Pró-Reitorias e órgãos suplementares da UFC.
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Art. 3º O Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior tem
como objetivos principais:

I –  acolher os docentes ingressantes na UFC durante o período de
Estágio Probatório e oferecer-lhes atividades voltadas à formação para a docência no
ensino superior;

II – organizar ações de formação docente para todos os professores da
UFC, numa perspectiva de Inovação Pedagógica, visando o constante aprimoramento de
sua atuação nos cursos de graduação e de pós-graduação;

III –  colaborar  com a elaboração de material  didático para aulas  na
modalidade  EaD  na perspectiva da oferta dos cursos para modalidades híbridas de
ensino, utilizando metodologias virtual (on-line) e presencial, em articulação com setores
responsáveis;

IV – acompanhar as ações formativas em faculdades, centros,
institutos e órgãos suplementares  da UFC que visem a inovação no ensino,  pesquisa,
extensão  e  à  reflexão sobre  a  gestão acadêmica  e  gestão para  o desenvolvimento
institucional; e

V –  propor  espaços  e  ações  de  reflexão,  discussão  e  avanços  da
docência a partir das avaliações institucionais,

Art. 4º O Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior será
executado  em fluxo  contínuo  e  por  tempo  indeterminado,  sendo  destinado  aos
professores efetivos e em estágio probatório.

§1º - O professor em estágio probatório deverá cumprir a carga horária
de  128h/a  de  ações formativas: 64h/a em ensino; e,  64h/a em pesquisa,  extensão e
gestão;

§2º -  O professor  efetivo poderá participar  das  ações  formativas  com
carga horária  livre a ser computada no Barema de progressão funcional  da unidade
acadêmica de lotação.

Art.  5º.  Entenda-se  como  ações  formativas  atividades  realizadas  pelo
PAAP, em parceria com as unidades acadêmicas, e atividades formativas desenvolvidas em
outras IES poderão ser homologadas e validadas pela coordenadoria de formação.

Art. 6º Constituem atividades centrais do Programa de Formação para a
Docência no Ensino Superior:

I - apoiar ações voltadas à formação continuada de professores, nos
Campi da capital e do interior;

II -  realizar  ações  voltadas  à  formação  continuada  de  professores
visando o aperfeiçoamento das práticas didático-pedagógicas;

III -  orientar  os  professores  em  estágio  probatório,  no  âmbito  das
atividades prescritas no Regimento Geral da UFC, e da Resolução nº 04, CEPE, de 29 de
fevereiro de 2016, a qual estabelece normas que regulam o estágio probatório, sobre:

a) proposição e divulgação de normas do programa de formação
docente; sua fundamentação didático-científica;  definição de carga horária mínima no
programa e a convalidação de atividades afins;
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b) participação  da  equipe  que  compõe  o  programa de formação
docente, em reuniões presenciais e/ou on-line nas Unidades Acadêmicas da UFC; e

c) elaboração e divulgação em meios eletrônicos de agenda semestral
de atividades de formação ao seu encargo, e em parceria.

IV - oportunizar também a participação de alunos e servidores técnico-
administrativos  nas atividades desenvolvidas pelo Programa de Apoio e
Acompanhamento Pedagógico- PAAP/UFC;

V -  compor  uma  rede integrada de  colaboradores nas ações de
formação docente nas diversas Unidades Acadêmicas da UFC que atendam ao perfil da
indissociabilidade do desenvolvimento profissional com vistas ao cumprimento do Plano
de Desenvolvimento Institucional - PDI da UFC, visando:

a) articulação entre teoria e prática;
b) relação entre o ensino, pesquisa, extensão e gestão;
c) flexibilização e interdisciplinaridade curricular; e
d) permanente formação e desenvolvimento do profissional 

docente.
VI avaliar as ações planejadas e executadas no âmbito do programa 

de formação docente por meio dos programas e das ações de avaliação desenvolvidas 
pela COIDEA/EIDEIA.

Art.  7º  A  Universidade  Federal  do  Ceará  poderá  conceder  bolsas  e
auxílios  financeiros  para servidores  docentes  e  técnico-administrativos  vinculados  ao
Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior.

Parágrafo único. Estão habilitados a receber bolsas e auxílios financeiros
os servidores docentes e técnico-administrativos do quadro efetivo permanente da UFC,
que  não  estejam cumprindo penalidade administrativa e que sejam indicados pela
coordenação do Programa de Formação para a  Docência no Ensino Superior  a  fim de
desempenhar funções definidas por meio de portaria do Reitor.

Art. 8º As bolsas do Programa de Formação para a Docência no Ensino
Superior serão concedidas anualmente, dentro do exercício orçamentário, por um período
de até 12 (doze) meses.

Art. 9º O tempo máximo para a concessão ininterrupta de bolsa para um
servidor exercer a mesma função será de até 04 (quatro) anos.

Art.  10.  A  renovação  de  bolsas  para  servidores  docentes  e  técnico-
administrativos fica condicionada à avaliação de desempenho feita conjuntamente pela
coordenação do PAAP/COIDEA.

Art. 11. A interrupção de bolsa concedida a servidor docente ou 
técnico-administrativo poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

a) por solicitação do bolsista;
b) por indisponibilidade orçamentária;
c) por interesse da Coordenadoria da COIDEA. 329



Art.  12.  É  vedada  a  acumulação  de  bolsas  concedidas  no  âmbito  do
Programa  de  Formação para  a  Docência  no  Ensino  Superior  a  servidores  docentes  e
técnico-administrativos com quaisquer outras bolsas concedidas pela UFC.

Art.  13.  Os  casos  omissos  referentes  à  regulamentação  e  ações  do
Programa de Formação para a Docência do Ensino Superior serão decididos pela EIDEIA,
preservada as condições previstas do seu Regimento.

Art. 14. Este anexo entrará em vigor na data de sua publicação.

Reitoria da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, 14 de junho de 2020.

Prof. Dr. José Cândido Bittencourt de Albuquerque
Reitor
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