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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: Caminhos diversos para transformar a docência universitária, aprimorando e

ampliando o conceito de docência universitária, no período de janeiro a julho de 2023.

Os três últimos anos de desenvolvimento das atividades formativas do PAAP contemplaram

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 2023,

almejamos ampliar sentidos e significados sobre a docência superior com enfoque nas reflexões das

diferentes iniciativas de elaboração de caminhos pedagógicos visando a melhoria na integração, interação e

engajamento entre o tripé humano que sustenta nossa universidade: professores, técnicos e estudantes.

Nesse plano de 2023, procuramos acompanhar e apoiar para integrar às ações formativas às

demandas institucionais, estabelecendo parcerias com 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(as) 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.

Para o retorno do semestre de 2023.1, em janeiro, propomos um mês dedicado à retrospectiva de

temáticas pedagógicas, eleitas como relevantes para nossa formação docente. Essa seleção de atividades

está disponível no link: planoderetrospectiva. Selecionamos dos eventos realizados, em 2022,

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.

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.

No ano de 2023, temos como objetivo refletir sobre os caminhos diversos para a docência

universitária, visando a ampliação e consolidação dessas práticas no dia a dia da sala de aula na academia.

http://www.paap.ufc.br
https://paap.ufc.br/wp-content/uploads/2023/01/retrospectiva-pedagOgica-do-paap-2022-1.pdf


2 PAAP ACOLHEDOR

Sustenta-se as ações deste plano na ideia de integração para inovação, visando colaborar com

docentes, técnicos e estudantes nas atividades acadêmicas, pois compreende-se 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 semestre, as atividades acadêmicas, comprometendo-nos com todos e com

a qualidade dos processos formativos na academia.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo PAAP, destaca-se a Semana Pedagógica (SEMPED) que

representa espaço de acolhida a cada início de semestre para discussões e reflexões sobre as demandas do

ensino superior na contemporaneidade.

A Semana Pedagógica é uma ação estratégica importante à socialização e ao compartilhamento de

experiências e saberes técnico-pedagógicas e técnico-científicas, voltadas à orientação para o ensino, a

pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica para todos da comunidade da UFC.

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 seu estágio probatório

tenham uma trajetória de sucesso. Para esse fim, realiza seminários formativos e informativos, incluindo o

Seminário de Estágio Probatório (SEP), específico para esse público.

2.1 Seminários de Professores em Estágio Probatório(SEP)

Ações de acolhimento e acompanhamento do professor em estágio probatório, para que ele

conheça, planeje e participe das atividades do PAAP, para obtenção da declaração, como um dos requisitos

obrigatórios de conclusão do estágio probatório.

Essas ações são significativas para o Programa, pois visa estreitar laços, a partir de uma conversa

formativa e informativa com esses docentes, apresentando as atividades realizadas e orientando-os sobre a

carga horária a ser cumprida para o recebimento da declaração de conclusão.

2.2 A SEMPED

A realização das Semanas Pedagógicas se constitui em oportunidade para o PAAP/COIDEA

reafirmar seu compromisso com a formação continuada de professores, refletindo sobre o significado de

formações que visem à construção de práticas para formatos de salas de aula no contexto atual.

A V SEMPED ocorrerá no período de 01 a 03 de março de 2023, onde serão discutidos temas

sobre o planejamento didático, avaliação da aprendizagem e práticas pedagógicas transversais. Para

participar das atividades da V SEMPED, os professores, técnicos e estudantes devem acessar o Canal do

PAAP no You Tube e preencher o formulário de frequência, que estará disponível no chat do Canal ao

vivo.

https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg
https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg


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 também para o homenageador, que deve ser

professor ou técnico da UFC. Já foram realizadas seis edições do ProfInsp. As homenagens acontecem

durante as  comemorações ao dia do professor e nos Encontros Universitários da UFC(EU).

2.4 Projeto DComp

As ações do DComp visam planejamento, acompanhamento e apoio às práticas vivenciadas na

academia, acerca das demandas de docentes ou discentes que se referem à promoção da otimização das

relações professor e aluno, sobre temáticas que valorizem componentes curriculares de cursos. As

atividades podem ser propostas de forma espontânea pela comunidade acadêmica, como também pode ser

via edital, pela equipe PAAP.

2.4.1 Discência Compartilhada (DComp)

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, sob orientação de um professor assessor do PAAP e apoio de bolsistas da PRAE .

Estratégias de estudo são 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 discentes. As inscrições e seleção dos discentes são orientadas por edital e o

preenchimento de formulário eletrônico.

2.4.1.1 PAAP para discentes

Essa ação compõe a ação Discência Compartilhada(DComp) e busca contemplar atividades de

acolhimento de estudantes da UFC, recém ingressos. Para o desenvolvimento dessa ação, o PAAP conta

atualmente com a participação de discentes/bolsistas/pesquisadores de graduação e pós-graduação do

Grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem (G-TERCOA/CNPq). No projeto, o grupo

G-TERCOA/CNPq estuda e elabora atividades específicas para discentes, e o PAAP apoia e viabiliza o

desenvolvimento delas. Para participar, os grupos interessados podem enviar propostas e solicitação de

demandas para o e-mail: coidea@eideia.ufc.br.

Ressalta-se que os discentes que participarem das ações do PAAP, comprovada a frequência,

receberão certificação que pode ser aproveitada para compor as horas complementares, a depender do

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação.

mailto:coidea@eideia.ufc.br


2.4.2 Docência Compartilhada(DComp)

Essa ação visa a transformação do olhar do professor sobre sua sala de aula, como ambiente de

investigação do ensino. Principalmente, 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/visita.

O PAAP objetiva, a partir das demandas solicitadas, propor encontros entre os docentes nos campi

da UFC para partilhas de saberes sobre a docência, aproximando docentes recém-ingressos e efetivos, às

discussões sobre os desafios da docência, visando o compartilhamento de experiências exitosas, por meio

de encontros síncronos e/ou assíncronos.

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, pedagogia, gestão acadêmica, além de

compartilhar histórias inspiradoras de professores e técnicos, a partir de suas vivências na UFC, e outras

ações como PAAP  Artes,  InForma, InovPed, Podcast, PAAP IC.

No período de janeiro a julho de 2023, as atividades do PAAP Integrador, 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 PAAP Artes

É uma ação do PAAP que objetiva oferecer à comunidade da UFC e externa, programação cultural

voltada à arte e à pedagogia. As atividades são Ciclo de Conversas sobre Educação e Arte que

promovem discussões relativas aos processos educacionais vivenciados por professores com base na

prática de uma professora ou um professor convidado. A programação do Ciclo inclui palestras que

contemplam a socialização de práticas pedagógicas dos convidados.

O PAAP Artes desenvolve atividade denominada de Série Música Erudita: meu compositor e

intérpretes favoritos, além de concertos com a participação da Camerata de Cordas da UFC com o projeto

Musicando nos Campi da UFC e no Salão Nobre da Reitoria. Os encontros acontecem nas sextas-feiras,

18h, com transmissão – ao vivo – no canal Youtube do PAAP, ou de forma assíncrona. O público pode

participar comentando as ações, enviando perguntas, comentários e sugestões. Para a certificação é

necessário preencher o formulário eletrônico durante as apresentações. Confira a Playlist.

3.1.1 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 17h30min às 19h30min para os coralistas. Os participantes em

geral, podem assistir as lives transmitidas via canal do PAAP no Youtube, no mesmo horário.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCAGmuCGcekh8Biixnhmd4BjFxVJbRG3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCAGmuCGcenMPsuu1KcYqxNIvvRjswtk


Os ensaios objetivam preparar os coralistas para apresentações, de maneira virtual ou presencial.

Para tanto, a regente ensina técnicas de respiração, exercícios vocais e realiza ensaios musicais.

Para ser um coralista é preciso se inscrever a cada início de semestre e passar por uma audição

com a regente. Podem ingressar estudantes, docentes e técnicos da universidade, também a 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.

As inscrições são realizadas on-line em formulário e período divulgado pelo PAAP.

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 PAAP Artes. São momentos de aproximação da comunidade

acadêmica da UFC à comunidade externa, por meio da música e outras atividades culturais.

Neste semestre, nossos momentos comemorativos são:

Datas comemorativas Datas Atividades

Carnaval 21/02
Publicação de playlist

PAAP

Dia da Internacional da Mulher 08/03 Coral PAAP: maestro Orlando Leite
(PAAP Artes)

Dia das Mães 12/05 Camerata de Cordas da UFC
(PAAP Artes)

Dia dos Namorados 12/06

Poema e depoimentos aos

namorados

(Equipe  PAAP)

3.4 PAAP Podcast

O Podcast é um programa de entrevistas e de entretenimento científico e educacional do PAAP.

Para o desenvolvimento dessa ação, são convidados 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 podcast PAAP é uma ferramenta de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, pois

colabora no resgate da oralidade, da inspiração, da criatividade, aproximando a comunidade acadêmica e

demais ouvintes. Considera-se que o nosso podcast tem alcance expressivo e contribui no

desenvolvimento de habilidades cognitivas. Para saber mais sobre a melhoria do potencial pedagógico no

ensino superior, confira o link.

https://open.spotify.com/show/6xFHkfaToSS8lcpjzXScJY
https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/2533/1/2019MauricioSeverodaSilva.pdf


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. Objetivamos com essa iniciativa, capilarizar a iniciação científica para professores,

técnicos e alunos que ainda não conseguiram se identificar dentro da área de pesquisa e tecnologia.

São convidados membros da comunidade acadêmica da UFC que se destacam no meio

científico/tecnológico em suas áreas, apresentando experiências exitosas sobre a Ciência, desenvolvidas

em suas trajetórias acadêmico-profissional.

3.6 PAAP InForma

O PAAP InForma (Inovação na Formação) objetiva o desenvolvimento de programa de entrevistas

na rádio 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. Essa ação é realizada em parceria com o Programa de rádio “Musicultura”, da Rádio

Universitária FM 107,9.

3.7 PAAP InovPed

Inovação Pedagógica na Docência do Ensino Superior (InovPed) é mais uma ação 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 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 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 o evento dos Encontros Universitários da UFC, no Encontro de Docência para o Ensino Superior

(EDES), sob a responsabilidade da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico (COIDEA).

A primeira edição do InovPed aconteceu durante os EU2022 e o resultado encontra-se no site do

PAAP/UFC. Saiba mais sobre o projeto acessando o vídeo aqui.

3.8 PAAP Apoia

Anualmente o PAAP recebe as demandas da Comunidade Acadêmica da UFC, visando:

https://www.radiouniversitariafm.com.br/programas/musicultura/
https://www.youtube.com/watch?v=Q73RXYwTpRA


(...) 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.

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/.

Atividades apoiadas pelo PAAP podem ser conferidas aqui.

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, Chile, dentre outros. Nessas ações, são discutidas ideias, problemas e inovações sobre

determinados temas, voltados à educação no século XXI.

3.10 PAAP Hist

O PAAP Hist apresenta contação de histórias encantadoras e alegres de experiências e vivências

por meio de convidados da comunidade acadêmica da UFC. Promovendo o resgate da memória e

reflexões sobre o contexto universitário. Confira uma das histórias aqui.

4 Sistemas PAAP

Apresenta-se como um conjunto de ambientes virtuais formativos, com o objetivo de atender os

professores, técnicos e alunos da UFC, bem como, a comunidade externa à UFC. De forma interativa é

possível selecionar atividades para composição de trilhas formativas, pois consiste em mais um material

didático para pesquisa e estudo acadêmico. Entenda melhor

4.1 PAAP-Formação

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.

https://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/cepe/resolucao_cepe_2013/resolucao08_cepe_2013_anexo03.pdf
https://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/cepe/resolucao_cepe_2013/resolucao08_cepe_2013_anexo03.pdf
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCAGmuCGcekWkuav3r1Pqw1LYmCbkrYs
https://www.youtube.com/watch?v=6CG2HdgM1TI
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/


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 2023, 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 UFC.

4.2 PAAP Portfólio-Tecnologias Educacionais

Em 2022, foram listados no total 59 vídeos sobre letramento digital e tecnologias educacionais nos
formatos de tutoria, webconferência e weboficinas. De forma interativa, é possível acessar os vídeos do
canal do Youtube, organizados cronologicamente de acordo com a data de realização, identificados com
título, objetivo, descrição de conteúdos e tempo de duração. Para a equipe do PAAP, esse Portfólio consiste
de um material didático importante para pesquisa e estudo acadêmico, pois trata-se de ferramenta
pedagógica com intuito de apresentar, ampliar e aperfeiçoar conhecimentos e saberes para a docência no
ensino Superior.

4.3 PAAP Portfólio-Docência no ensino superior

Trata-se de uma coletânea de atividades pedagógicas realizadas para docentes, discentes das

licenciaturas, pedagogos possam pesquisar, estudar sobre temáticas que envolvam os saberes e as práticas

de docência no ensino superior. Para essa edição, foram listados 75 vídeos apresentados no período 2020 a

2022 com assuntos sobre formação para professor universitário, planejamento, avaliação, projeto político

pedagógico, currículo nos formatos de tutoria, webconferências e weboficinas. Espera-se que os assuntos

escolhidos possam consolidar competências, rever algumas práticas, ampliar habilidades de forma

interdisciplinar e transdisciplinar e valorizar o saber da docência.

4.4 RIPeDES PAAP

RIPeDES PAAP, é a Revista Inovação Pedagógica no Ensino Superior do Programa de Apoio e

Acompanhamento Pedagógico. Objetiva-se divulgar as boas práticas docentes a partir da socialização das

inovações pedagógicas no ensino superior desenvolvidas no domínio da UFC. Contexto de socialização de

perspectivas teóricas e práticas do campo da formação que ampliam a concepção da formação continuada

para o desenvolvimento profissional do professor que compreendam a formação docente como processo

permanente, constituída por fases, que vão desde experiências prévias de ensino como estudante na

formação inicial à formação contínua e continuada. Espera-se, portanto, possibilitar reflexões sobre o

papel do docente no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica.

4.5 E-BOOK PAAP



O e-book: Inovação pedagógica no/para o ensino superior: reflexões teóricas e práticas do PAAP,

se apresenta como uma coletânea de capítulos que visam analisar, compreender, e identificar as nuances

da formação docente no ensino superior com vistas à Inovação das práticas pedagógicas.

PROGRAMAÇÃO GERAL DO PAAP

Período de janeiro a julho de 2023

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.

Reforça-se que durante o mês de janeiro de 2023, o PAAP lançou um plano de retrospectiva com

atividades selecionadas de 2022. O plano de janeiro pode ser acessado aqui.

FEVEREIRO

PAAP PROGRAMAÇÃO - FEVEREIRO

DATA ATIVIDADE
MINISTRANTE/

MEDIAÇÃO

LOCAL/ACESSO
CH

01/02

Docência
Compartilhada -

DComp
Fórum SIGAA

Bruna Caetano

(PAAP)

Acesse em:

https://si3.ufc.br/sigaa /
4h

02/02 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Audições dos

novos coralistas

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Para conhecer melhor

acesse em:

Coral no PAAP Hist

xx

03/02 Divulgação do

Flickr

Equipe de mídias Acesse em:

Paap coidea UFC |

Flickr

xx

06/02

Lançamento

Programação da

VSEMPED

Equipe de mídias Acesse em:

https://paap.ufc.br/pt/ 20h

https://linktr.ee/paapufc
https://paap.ufc.br/wp-content/uploads/2023/01/retrospectiva-pedagOgica-do-paap-2022-1.pdf
https://si3.ufc.br/sigaa
https://www.youtube.com/watch?v=oWm3ShXbMms&t=966s
https://www.flickr.com/photos/196935088@N02/
https://www.flickr.com/photos/196935088@N02/
https://paap.ufc.br/pt/


07/02 PAAP Apoia

Aula inaugural do

Curso de Formação

de agentes de

cultura digital

Maker

Laboratório LABPAM

CDMAKER

Auditório Valnir

Chagas situando na

Faculdade de

Educação

(FACED/UFC)

Mais informações:

https://paap.ufc.br/pt/

40h

08/02

Lançamento

Portfólio Docência

do Ensino Superior

Equipe de mídias Acesse em:

https://paap.ufc.br/pt/

xx

09/02 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Acesse em:

https://paap.ufc.br/pt/

2h

09/02 PAAP Apoia

Seminário de

Ambientação

(DIFOP)

Apresentação do PAAP aos

novos servidores da UFC

Presencial

13h

Auditório da Reitoria

xx

10/02

PAAP Formação

Lançamento

Portfólio de cursos

PAAP Formação Acesse em:

https://paap.ufc.br/pt/

xx

13/02

PAAP Formação

Início das

Pré-Inscrições dos

cursos

PAAP Formação Acesse em:

https://paap.ufc.br/pt/

xx

14/02 Lançamento

Comunidade PAAP

no WhatsApp

PAAP Integrador Acesse em:

https://paap.ufc.br/pt/

xx

16/02 PAAP Artes

Coral PAAP:

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Acesse em:

https://paap.ufc.br/pt/

2h

https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/


Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

17 a 22/02 PAAP Datas

Comemorativas

Playlist PAAP Acesse em:

Canal PAAP

xx

23/02 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Acesse em:

https://paap.ufc.br/pt/

2h

24/02

Docência
Compartilhada -

DComp
Fórum SIGAA
(finalização)

Bruna Caetano

(PAAP)

Acesse em:

https://si3.ufc.br/sigaa /
4h

27/02 InForma
(rádio)

Tema:
Problematização

como metodologia
de ensino: Arco de

Maguerez

Convidado:
Prof. Dr. Cristiano Pimenta

Mediação:
Prof. Dr. Gilberto

Cerqueira
Marco Fukuda(Jornalista)

Acesse em:

Podcast PAAP em
parceria com o
Programa de rádio
“Musicultura” da
Rádio Universitária
FM 107,9

1h

28/02 PAAP promove a

VSEMPED

Mas, o que é o

PAAP?

Equipe PAAP Acesse em:

@paapufc

xx

MARÇO

PAAP PROGRAMAÇÃO - MARÇO

DATA ATIVIDADE MINISTRANTE/MEDIAÇ

ÃO
LOCAL/ACESSO CH

01 a 03 de

V SEMPED/UFC:

Tema:

Convidados:

locais, nacionais e

Programação

completa disponível 20h

https://paap.ufc.br/pt/
https://si3.ufc.br/sigaa
https://www.radiouniversitariafm.com.br/programas/musicultura/
https://www.instagram.com/reel/CmHKhRWAWzC/?igshid=NDdhMjNiZDg


Março de

2023

A Transdisciplinaridade

no Ensino Superior:

pensar prospectivo e

comprometer-se com o

presente

internacionais

Mediação:

Campi UFC

em:

https://paap.ufc.br/p

t/

06/03

Docência Compartilhada -

DComp

Fórum SIGAA

Bruna Caetano

(PAAP)

Acesse em:

https://si3.ufc.br/siga

a /

4h

06/03

PAAP Formação

últimos dias da

Pré-Inscrição dos cursos e

minicursos

PAAP Formação

Acesse em:

https://paap.ufc.br/p

t/

xx

07/03 Lançamento da RIPeDES

(Revista de Inovação

Pedagógica da Docência do

Ensino Superior)

Apresentação:

Equipe PAAP

Acesse em:

Canal PAAP

xx

08/03 PAAP

Datas comemorativas

Apresentação:
PAAP Artes

Coral PAAP: maestro
Orlando Leite

Acesse em:

Canal PAAP

xx

09/03 PAAP Artes

Coral PAAP: Maestro

Orlando Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorismo

Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

10/03 InForma
(rádio)

Tema:
Inovação Pedagógica

Convidada:
Profa. Dra. Maria José

(Mazzé) Costa dos Santos

Mediação:
Prof. Dr. Gilberto Cerqueira
Marco Fukuda(Jornalista)

Acesse em:

Podcast PAAP em

parceria com o

Programa de rádio

“Musicultura” da

Rádio Universitária

FM 107,9

1h

13/03 Paap Formação Acesse em: xx

https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://si3.ufc.br/sigaa
https://si3.ufc.br/sigaa
https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://www.radiouniversitariafm.com.br/programas/musicultura/


Início dos cursos e

minicursos

Equipe PAAP https://sistemas.paa

p.ufc.br/ava/

14/03 Podcast

Tema:
Fábrica de programadores

Convidada:
Profa. Dra. Andréia Libório

Acesse em:

https://anchor.fm/pa

ap

1h

15/03 #REVEJA

RIPeDES

(Revista de Inovação

Pedagógica da Docência do

Ensino Superior)

Apresentação:

Equipe PAAP

Acesse em:

Canal PAAP

xx

16/03 PAAP Artes

Coral PAAP: Maestro

Orlando Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorismo

Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

17/03 #REVEJA

Paap Formação

cursos e minicursos

Equipe PAAP Acesse em:

https://sistemas.paa

p.ufc.br/ava/

xx

16 e 17/03 PAAP visita os Campi

(Crateús)

Equipe PAAP Formação

Profa Liu Man Ying

Camerata de Cordas da UFC

Acesse em:

https://paap.ufc.br/p

t/

4h

20/03 Podcast

Tema:
Fábrica de programadores

Convidada:
Profa. Dra. Andréia Libório

Mediador:
Prof. Dr. Emmanuel Prata

Acesse em:

https://anchor.fm/pa

ap

1h

21/03 #REVEJA

RIPeDES

(Revista de Inovação

Pedagógica da Docência do

Apresentação:

Equipe PAAP

Acesse em:

Canal PAAP

xx

https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://anchor.fm/paap
https://anchor.fm/paap
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://anchor.fm/paap
https://anchor.fm/paap


Ensino Superior)

22/03 #REVEJA

PAAP Formação

Portfólio de cursos

PAAP Formação

Acesse em:

https://paap.ufc.br/p

t/

xx

23/03 PAAP Artes

Coral PAAP: Maestro

Orlando Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorismo

Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

24/03 #REVEJA

PAAP Artes

Ciclo de Conversas:

Educação e Arte

“Escrevivências poéticas”

Convidada:

Layze Barbosa Martins

Farias(Poetisa)

Mediação:

Profa. Simone Sousa

Acesse em:

Ciclo de conversas

27/03
PAAP Formação

Início do curso

Introdução à Programação
Criativa - Tipografia

Generativa

Módulo II

Ministrante:

Prof. Dr. Roberto Vieira

Acesse em:

https://sistemas.paa

p.ufc.br/

ava/

40h

28/03
PAAP Apoia

PDG/PROGEP

Tema:

O que vi e vivi na

coordenação de curso de

graduação

Convidada:

Profa. Dra. Maria

José(Mazzé) Costa dos

Santos

Mediação:

Profa. Dra. Dijane Victor

Acesse em:

PDG _ Trilha

Acadêmica

29/03
RIPeDES

(Revista de Inovação

Pedagógica da Docência do

Ensino Superior)

Publicações:

Equipe PAAP

Acesse em:

RIPeDES

2h

(por

publi

cação

)

https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://www.youtube.com/watch?v=KAnzAIGw7Is&t=664s
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://sistemas.paap.ufc.br/revista/


30/03 PAAP Artes

Coral PAAP: Maestro

Orlando Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorismo

Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

31/03 #REVEJA

PAAP Artes

Concertos no Salão Nobre

Profa Liu Man Ying

Camerata de Cordas da UFC

Acesse em:

Canal PAAP

xx

ABRIL

PAAP PROGRAMAÇÃO - ABRIL

DATA ATIVIDADE MINISTRANTE/MEDIAÇÃ

O

LOCAL/ACESS

O
CH

03/04 Docência
Compartilhada -

DComp
Fórum SIGAA

Bruna Caetano

(PAAP)

Acesse em:

https://si3.ufc.br/sig

aa/

4h

03/04 #REVEJA
Paap Formação

cursos e
minicursos

Equipe PAAP Acesse em:

https://sistemas.pa

ap.ufc.br/ava/

xx

04/04 Podcast

Projeto NUFACE

Convidado:
Prof. Wagner Araújo de

Negreiros

Mediador:
Prof. Dr. Emmanuel Prata

Acesse em:

https://anchor.fm/

paap

1h

05/04 #REVEJA

PAAP Hist
Histórias

encantadoras e
criativas

Tema:
A arte

pedagógica da
escutatória na

ouvidoria

Convidado:
Prof. Dr. Sidney Guerra

Reginaldo
(Ouvidor da UFC)

Mediadora:
Profa. Dra. Maria José

(Mazzé) Costa dos Santos

Acesse em:

Canal PAAP

1h

https://si3.ufc.br/sigaa/
https://si3.ufc.br/sigaa/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://anchor.fm/paap
https://anchor.fm/paap
https://www.youtube.com/watch?v=XL71JBhuNv8


06/04 #REVEJA

PAAP Artes

(Semana Santa)

Coral PAAP: Maestro

Orlando Leite

Ensaio do Coral

Playlist

Acesse em:

Ensaios Coral

PAAP

xx

07/04 #REVEJA

PAAP Artes

(Semana Santa)

Coral PAAP: Maestro

Orlando Leite

Ensaio do Coral

Playlist

Acesse em:

Apresentações do

Coral PAAP

xx

10/04 Paap Formação

Inscrição de

curso

Introdução à

Programação

Criativa - Logo

Cambiante

Módulo III

Ministrante:

Prof. Dr. Roberto Vieira

Acesse em:

https://sistemas.pa

ap.ufc.br/ava/

40h

11/04 PAAP InForma

Tema:
Sequência

FEDATHI como
ferramenta de

ensino

Convidado:

Prof. Dr. Hermínio Borges
Neto

Mediação:
Prof. Dr. Gilberto Cerqueira
Marco Fukuda(Jornalista)

Acesse em:

Podcast PAAP em

parceria com o

Programa de rádio

“Musicultura” da

Rádio

Universitária FM

107,9

1h

https://www.youtube.com/watch?v=6Vo6n430qhc&list=PLyCAGmuCGcekKTEtMoRajD0VrRcU_gIPTst=PLyCAGmuCGcenMPsuu1KcYqxNIvvRjswtk
https://www.youtube.com/watch?v=6Vo6n430qhc&list=PLyCAGmuCGcekKTEtMoRajD0VrRcU_gIPTst=PLyCAGmuCGcenMPsuu1KcYqxNIvvRjswtk
https://www.youtube.com/watch?v=o-GTQtBm7Ec&list=PLyCAGmuCGcenMPsuu1KcYqxNIvvRjswtk
https://www.youtube.com/watch?v=o-GTQtBm7Ec&list=PLyCAGmuCGcenMPsuu1KcYqxNIvvRjswtk
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://www.radiouniversitariafm.com.br/programas/musicultura/


12/04 RIPeDES

(Revista de

Inovação

Pedagógica da

Docência do

Ensino Superior)

Publicações:

Equipe PAAP

Acesse em:

RIPeDES

2h

(por

publicação)

13/04 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorism

o Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

14/04 #REVEJA

PAAP Artes

Ciclo de

Conversas:

Educação e Arte

Produção

Cultural e

formação de

professores

Convidada:

Fran Nascimento (atriz,

poeta)

Mediação:

Profa. Simone Sousa

Acesse em:

Ciclo de

conversas

1h

17/04 #DIVULGAÇÃO

Paap Formação

Cursos e

minicursos

Sistemas PAAP

Acesse em:

https://sistemas.pa

ap.ufc.br/ava/

xx

https://sistemas.paap.ufc.br/revista/
https://www.youtube.com/watch?v=T9hdvYvQ9bE&t=2155s
https://www.youtube.com/watch?v=T9hdvYvQ9bE&t=2155s
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/


18/04 PAAP Apoia

PDG/PROGEP

Tema:

Plano de
Melhoria dos
Cursos de
Graduação da
UFC

Convidada:

Profa. Dra. xxxx

PROGRAD

Mediação:

Adriana Madja Feitosa

Acesse em:

PDG _ Trilha

Acadêmica

1h

19/04 PAAP Hist
Histórias

encantadoras e
criativas

Tema:
Histórias vividas

na UFC

Convidado:
(servidor docente ou técnico

da UFC)

Mediadora:
Profa. Dra. Maria José

(Mazzé) Costa dos Santos

Acesse em:

Canal PAAP

1h

20/04 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorism

o Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

24/04 PAAP Formação

Inscrição de

curso

Introdução à
Programação

Criativa -
Interação

Módulo IV

Ministrante:

Prof. Dr. Roberto Vieira

Acesse em:

https://sistemas.pa

ap.ufc.br/ava/

40h

https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://www.youtube.com/watch?v=XL71JBhuNv8


25/04 PAAP Integrador

IV Seminário

Estágio

Probatório

(SEP)

Equipe PAAP Acesse a

programação

completa no site

do PAAP

9h

3h

26/04 PAAP IC

Tema:

Plataforma

Documenta CE

Convidado:

Porf. Dr. Esequiel F. T.
Mesquita

Mediador:
Pedro Marcos

Acesse em:

Canal do PAAP

16h

2h

27/04 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorism

o Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

28/04 Paap

Internacional

Tema:

Ensino

Tradicional de

Arte

Convidado:

Prof. Dr. Guillermo Jaramillo
Dávalos

(Pontificia Universidad
Católica del Ecuador)

(Equador)

Mediador:
Prof. Dr. Gilberto Cerqueira

Canal do PAAP

17h

2h

MAIO

PAAP PROGRAMAÇÃO - MAIO

DATA ATIVIDADE MINISTRANTE/MEDIA

ÇÃO

LOCAL/ACESS

O

CH

02/05 Docência
Compartilhada -

DComp
Fórum SIGAA

Bruna Caetano

(PAAP)

Acesse em:

https://si3.ufc.br/si

gaa/

4h

https://si3.ufc.br/sigaa/
https://si3.ufc.br/sigaa/


02/05 Podcast

Tema:

Plataforma Eskada

Convidada:
Profa. Ilka Negreiros

Mediador:
Prof. Dr. Emmanuel Prata

Acesse em:

https://anchor.fm/

paap

1h

03/05 PAAP Apoia

PDG/PROGEP

Tema:

Gestão de
conflitos  e
negociação:
Competências
para Liderar

Convidada:

Profa. Dra. Cristiane

Holanda Arrais

Mediação:

Adriana Madja Feitosa

Acesse em:

PDG _ Trilha

Acadêmica

1h

04/05 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedoris

mo Inovação

(CEI), Campus do

Pici

2h

05/05 PAAP Integrador

DComp

(experiências

exitosas)

Convidado:

Docente Campi UFC

Interior

Canal do PAAP 1h

08/05 #REVEJA

Portfólios

Docência do

Ensino Superior

e Tecnologias

Educacionais

Equipe de mídias Acesse em:

https://paap.ufc.br

/pt/

xx

09/05 #LEIA

RIPeDES

(Revista de

Inovação

Pedagógica da

Docência do

Publicações:

Equipe PAAP

Acesse em:

RIPeDES

2h

(por

publicação)

https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://sistemas.paap.ufc.br/revista/


Ensino Superior)

10/05 #CURSOS

Paap Formação

Cursos e

minicursos

Sistemas PAAP

Acesse em:

https://sistemas.p

aap.ufc.br/ava/

xx

11/05 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedoris

mo Inovação

(CEI), Campus do

Pici

2h

09 a 11/05 PAAP visita os

Campi

(Russas e

Quixadá)

Equipe PAAP Formação

Profa Liu Man Ying

Camerata de Cordas da UFC

Acesse em:

https://paap.ufc.br

/pt/

4h

12/05

PAAP Artes

Apresentação da

Camerata de

Cordas da UFC

em homenagem ao

Dia das Mães

Profa Liu Man Ying

Salão Nobre da

Reitoria 2h

15/05 #CURSOS

Paap Formação

Cursos e

minicursos

Sistemas PAAP

Acesse em:

https://sistemas.p

aap.ufc.br/ava/

xx

16/05 #REVEJA

Portfólios

Docência do

Ensino Superior

e Tecnologias

Educacionais

Equipe de mídias Acesse em:

https://paap.ufc.br

/pt/

xx

17/05 #LEIA Publicações: Acesse em: 2h

https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/


RIPeDES

(Revista de

Inovação

Pedagógica da

Docência do

Ensino Superior)

Equipe PAAP RIPeDES (por

publicação)

18/05 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedoris

mo Inovação

(CEI), Campus do

Pici

2h

19/05 #REVEJA

PAAP Artes

Ciclo de

Conversas:

Educação e Arte

Convidada:

Profa. Joana Mariz(cantora

e especialista em voz)

Mediação:

Profa. Simone Sousa

Acesse em:

Ciclo de

conversas

1h

22/05 #NOVIDADES

RIPeDES

(Revista de

Inovação

Pedagógica da

Docência do

Ensino Superior)

Publicações:

Equipe PAAP

Acesse em:

Canal PAAP

xx

23/05 #REVEJA
InForma
(rádio)

Tema:
Inovação

Pedagógica

Convidada:
Profa. Dra. Maria José

(Mazzé) Costa dos Santos

Mediação:
Prof. Dr. Gilberto Cerqueira
Marco Fukuda(Jornalista)

Acesse em:

Podcast PAAP em

parceria com o

Programa de

rádio

“Musicultura” da

Rádio

Universitária FM

107,9

1h

https://sistemas.paap.ufc.br/revista/
https://www.youtube.com/watch?v=hHVR-SY3ALE&t=21ss&t=664s
https://www.youtube.com/watch?v=hHVR-SY3ALE&t=21ss&t=664s
https://www.radiouniversitariafm.com.br/programas/musicultura/


24/05 #REVEJA
Podcast

Tema:
Fábrica de

programadores

Convidada:
Profa. Dra. Andréia Libório

Acesse em:

https://anchor.fm/

paap

1h

25/05 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedoris

mo Inovação

(CEI), Campus do

Pici

2h

26/05 Paap

Internacional

Tema:

Antropologia

Forense

Convidada:
Profa. Dra. Lorena Valencia

Caballero
UNAM

(México)

Mediador:
Prof. Gilberto Cerqueira

Canal do PAAP

17h

2h

29/05 #NOVIDADES

PAAP Formação

Portfólio de cursos

PAAP Formação Acesse em:

https://paap.ufc.br

/pt/

xx

30/05 #ASSÌNCRONO

PAAP Integrador

IV Seminário

Estágio Probatório

(SEP)

Equipe PAAP Acesse a

programação

completa no site

do PAAP

9h

3h

31/05 #REVEJA

PAAP IC

Tema:

Plataforma

Documenta CE

Convidado:

Porf. Dr. Esequiel F. T.
Mesquita

Mediador:
Pedro Marcos

Acesse em:

Canal do PAAP

16h

2h

https://anchor.fm/paap
https://anchor.fm/paap
https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/


JUNHO

PAAP PROGRAMAÇÃO - JUNHO

DATA ATIVIDADE MINISTRANTE/

MEDIAÇÃO

LOCAL/ACESS

O

CH

01/06 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria

Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorism

o Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

02/06 #REVEJA

PAAP Artes

Ciclo de

Conversas: Arte e

Educação

Convidada:

Thays Simões

(cantora,

professora e

diretora cênica)

Mediação:

Profa. Simone

Sousa

Acesse em:

Ciclo de

conversas

1h

05/06 Docência
Compartilhada -

DComp
Fórum SIGAA

Bruna Caetano

(PAAP)

Acesse em:

https://si3.ufc.br/sig

aa/

4h

06/06 PAAP Apoia

PDG/PROGEP

Tema:

Convidada:

Profa. Dra. xxxx

Mediação:

Adriana Madja

Feitosa

Acesse em:

PDG _ Trilha

Acadêmica

1h

07/06 #CURSOS

Paap Formação Sistemas PAAP

Acesse em:

https://sistemas.pa xx

https://www.youtube.com/watch?v=qL7uhfZ3oF0
https://www.youtube.com/watch?v=qL7uhfZ3oF0
https://si3.ufc.br/sigaa/
https://si3.ufc.br/sigaa/
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/


Cursos e

minicursos

ap.ufc.br/ava/

09/06 #REVEJA

PAAP Artes

(Apresentações)

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Acesse em:

Canal PAAP

xx

12/06 Datas

Comemorativas

Dia dos

Namorados

Poema e

depoimentos aos

namorados

Equipe  PAAP

(organiza)

Canal PAAP xx

13/06 #LEIA

RIPeDES

(Revista de

Inovação

Pedagógica da

Docência do

Ensino Superior)

Publicações:

Equipe PAAP

Acesse em:

RIPeDES

2h

(por publicação)

14/06 #CURSOS

Paap Formação

Cursos e

minicursos

Sistemas PAAP

Acesse em:

https://sistemas.pa

ap.ufc.br/ava/

xx

15/06 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria

Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorism

o Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

16/06 #SÍNCRONO Profa Liu Man Canal PAAP 1h

https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://www.youtube.com/watch?v=6Vo6n430qhc&list=PLyCAGmuCGcekKTEtMoRajD0VrRcU_gIPTst=PLyCAGmuCGcenMPsuu1KcYqxNIvvRjswtk
https://sistemas.paap.ufc.br/revista/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/


PAAP Artes

Musicando nos

Campi

Ying

Camerata de

Cordas da UFC

14 a 16/06

PAAP visita os

Campi

(Sobral e Itapajé)

Equipe PAAP

Formação

Profa Liu Man

Ying

Camerata de

Cordas da UFC

Acesse em:

https://paap.ufc.br/

pt/

4h

19/06 PAAP Informa

Tema:

Tecnologia

Educativas na

Educação

Convidado:

Prof. Dr. Igor

Paim

Mediação:

Prof. Dr. Gilberto

Cerqueira

Podcast PAAP em

parceria com o

Programa de rádio

“Musicultura” da

Rádio

Universitária FM

107,9

1h

20/06 #REVEJA

Portfólios

Docência do

Ensino Superior

e Tecnologias

Educacionais

Equipe de mídias Acesse em:

https://paap.ufc.br/

pt

xx

21/06 #LEIA

RIPeDES

(Revista de

Inovação

Pedagógica da

Docência do

Ensino Superior)

Publicações:

Equipe PAAP

Acesse em:

RIPeDES

2h

(por publicação)

https://paap.ufc.br/pt/
https://paap.ufc.br/pt/
https://www.radiouniversitariafm.com.br/programas/musicultura/
https://paap.ufc.br/pt
https://paap.ufc.br/pt
https://sistemas.paap.ufc.br/revista/


22/06 PAAP Artes

Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Profa. Ana Cléria

Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorism

o Inovação (CEI),

Campus do Pici

2h

23/06 Lançamento do

e-book PAAP

Inovação

pedagógica

no/para o ensino

superior: reflexões

teóricas e práticas

do PAAP

Apresentação:

Equipe PAAP

Condomínio de

Empreendedorism

o Inovação (CEI),

Campus do Pici

16h

1h

26/06 #REVEJA

Prêmio InovPed

(1a. edição)

Equipe PAAP

Acesse aqui a

sessão partilha

Acesse aqui a

sessão de

premiação

2h

27/06 #REVEJA

PAAP ProfInsp

(edição especial)

Equipe PAAP Acesse aqui

(a partir de

2h33min15s)

1h

28/06 PAAP IC

Tema:

PLATAFORMA

DOCUMENTA

CE ABC

Convidada:

Profa. Dra.Débora

Castelo Branco

Mediação:

Prof. Dr. Pedro

Marcos

Canal PAAP

1h

29/06 PAAP Artes

Encerramento

Profa. Ana Cléria

Rocha

(Maestrina)

Condomínio de

Empreendedorism

o Inovação (CEI),

2h

https://www.youtube.com/watch?v=Yhz9YdH_t9s
https://www.youtube.com/watch?v=an6tKG4CI14&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=JzaE2XQI4ZY&t=13950s


Coral PAAP:

Maestro Orlando

Leite

Ensaio do Coral

Campus do Pici

30/06 PAAP

Internacional

Tema:

Como fazer uma

Publicação de alto

impacto

Convidado:

Prof. Dr. Mariano
Del Sol -

Universidad de La
Frontera (Chile)

Mediação:
Prof. Dr. Gilberto

Cerqueira

Canal PAAP

17h

1h

JULHO

PAAP PROGRAMAÇÃO - JULHO

DATA ATIVIDADE MINISTRANTE/

MEDIAÇÃO

LOCAL/ACESS

O

CH

03/07 Docência
Compartilhada -

DComp
Fórum SIGAA

Bruna Caetano

(PAAP)

Acesse em:

https://si3.ufc.br/sig

aa/

4h

04/07 #REVEJA

Podcast

Tema:

Plataforma Eskada

Convidada:
Profa. Ilka
Negreiros

Mediador:
Prof. Dr.

Emmanuel Prata

Acesse em:

https://anchor.fm/p

aap

1h

05/07 PAAP Informa

Tema:

Aprendizagem por

Pares

Convidado:

Prof. Dr. Franco

(IFRN)

Mediação:

Prof. Dr. Gilberto

Podcast PAAP em
parceria com o
Programa de rádio
“Musicultura” da
Rádio
Universitária FM
107,9

1h

https://si3.ufc.br/sigaa/
https://si3.ufc.br/sigaa/
https://www.radiouniversitariafm.com.br/programas/musicultura/


Cerqueira

06/07 PAAP Apoia

PDG/PROGEP

Reveja trilhas

formativas

Equipe PAAP

(Responda ao

formulário de

avaliação da trilha)

Acesse em:

PDG _ Trilha

Acadêmica

1h

07/07 PAAP Artes

Concerto de

encerramento de

semestre 2023.1

Profa Liu Man

Ying

Camerata de

Cordas da UFC

Salão Nobre da

Reitoria

17h

1h

13/07 CURSOS E

MINICURSOS

Paap Formação

(ENCERRAMEN

TO DO

SEMESTRE)

Sistemas PAAP

Acesse em:

https://sistemas.pa

ap.ufc.br/ava/

xx

10 a 31/07 PAAP Integrador

Docência
Compartilhada -

DComp
Fórum SIGAA
(Atividades de

férias-apresentaçõ
es das

experiências)

Bruna Caetano

(PAAP)

Acesse em:

https://si3.ufc.br/sig

aa/

4h

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. Participe de
nossas atividades no SIGAA, nos portfólios, nos sistemas PAAP Formação(AVA), na RIPeDES e em todas
as fontes de comunicação e disponibilização de material didático pelo PAAP.

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. Somos gratos!

https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://desenvolvimentodegestores.ufc.br/trilha-academica/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://si3.ufc.br/sigaa/
https://si3.ufc.br/sigaa/
https://linktr.ee/paapufc
https://forms.gle/5tUW6N5gzyJacvzu9


Resultados e considerações

Buscando sempre a promoção das relações multilaterais entre ensino, pesquisa, extensão e gestão

acadêmica, visando a importância de investimento acadêmico e profissional de professores, técnicos e

estudantes, em prol do conhecimento, da inovação acadêmica, demonstrando preocupação com o presente,

mas pensando o futuro, o PAAP buscou contribuir nesse período (pandêmico e pós-pandêmico) para a

excelência da docência na Universidade na sociedade vigente. Para a comunidade acadêmica, o programa

almejou: acolher, orientar e acompanhar os docentes ingressantes na UFC, durante o período de Estágio de

Probatório, oferecendo atividades voltadas à formação para a docência no ensino superior, numa

perspectiva de Inovação Pedagógica, visando o constante aprimoramento de sua atuação nos cursos de

graduação e de pós-graduação.

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 (2023-2027). Dentre as ações estratégicas propostas no PDI, pode-se dizer que já foram

iniciadas, e pretende-se nos próximos anos ampliar e consolidar essas ações, a saber: i) Elaborar curso

para coordenadores de graduação;ii) Propor plano de formação que contemple atividades para o

desenvolvimento de competências para gestores acadêmicos; iii)Promover encontros técnico-pedagógicos

com os docentes recém ingressos; iv)Fortalecer o uso da plataforma de Formação do PAAP como espaço

de aperfeiçoamento da inovação pedagógica; v)Solicitar às unidades suas demandas formativas visando o

apoio e acompanhamento do PAAP para elaboração e execução de plano de formação continuada in

locus; vi)Colaborar com a oferta de cursos de desenvolvimento profissional dos técnicos-administrativos

junto à PROGEP; vii)Consolidar com a PROGEP a integração, a articulação e o desenvolvimento das

práticas formativas que contemplem a inovação, a tecnologia e as metodologias ativas; viii)Fortalecer o

Grupo de Trabalho-GT de formação do docente e do técnico visando a elaboração de eventos acadêmicos

em conjunto; ix)Ampliar a oferta de oficinas e minicursos sobre temas atuais que complementem a relação

professor-aluno; x)Apoiar ações de grupos de pesquisas sobre temas de interesse da formação inicial;

xi)Fortalecer os eventos formativos como as Semanas Pedagógicas(SEMPED), encontro de Docência do

Ensino Superior(EDES) e a homenagem aos professores Inspiradores(ProfInsp); e por fim, xii)Firmar o

prêmio Inovação Pedagógica(InovPed), consolidando e divulgando as boas práticas pedagógicas

desencolvidas em sala de aula da graduação.



Com este Plano de Formação Continuada (PlaFor 2023.1), o Programa intenta realizar essas ações

estratégicas, no âmbito do PDI no que cabe a COIDEA, e entende que para tanto faz-se necessário apoio,

colaboração e envolvimento de toda comunidade acadêmica.

Desde já o PAAP agradece as parcerias de setores e órgãos suplementares, unidades, campi,

pró-reitorias e reitoria da UFC.

As propostas desta programação podem ser acessadas nas nossas redes sociais, mídias de

socialização virtual do PAAP, em especial no nosso site. Informa-se ainda que o PlaFor passará por

atualização, pois trabalha-se em parceria, e no decorrer do semestre novas atividades podem ser apoiadas

pelo PAAP.

A seguir destaca-se os canais de contatos da do PAAP com a comunidade acadêmica.

Contatos e mídias do PAAP

Site: http://www.paap.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: Tecnologias Educacionais PAAP _ Portfólio

Portfólio Docência do Ensino Superior: Docência PAAP _ Portfólio

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

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

PAAPFormação: https://sistemas.paap.ufc.br/ava/

RIPeDES: https://sistemas.paap.ufc.br/revista/

Plataforma de vídeos curtos:

Flickr: https://www.flickr.com/photos/196935088@N02/

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

Encontre-nos | Linktree: https://linktr.ee/paapufc

http://www.paap.ufc.br
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://sites.google.com/d/1qZQmIAbYvWZmxtd_Y8Xi2wedsGCI3DVl/p/1e4Q4glJCn25Md7Cmc7Y9gjWaDVgYK54V/edit?pli=1
https://groups.google.com/u/2/g/prorgama-de-apoio-eacompanhamentopedaggico-paap
https://si3.ufc.br/sigaa/cv/visualizar_%20comunidades.jsf
https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg
https://www.linkedin.com/in/paap-ufc-b445081b6
mailto:coieda@eideia.ufc.br
mailto:paappaap2020@gmail.com
https://sistemas.paap.ufc.br/ava/
https://sistemas.paap.ufc.br/revista/
https://www.flickr.com/photos/196935088@N02/
mailto:paap@eideia.ufc.br
mailto:paappaap2020@gmail.com
https://linktr.ee/paapufc


Com atenção.

Equipe PAAP

FICHA TÉCNICA

Reitor

José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque

Vice- reitor

José Glauco Lobo Filho

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

Bruna Kessia Rodrigues da Silva Caetano

José Vieira da Costa Neto

Gabriel Marcos Agustinho Nunes

Prof. Dr. Emmanuel Prata de Souza

Prof.ª Dra. Dijane Rocha Victor

Prof. Dr. Gilberto Santos Cerqueira

Projeto Gráfico

Rebecca Campos Leite Alencar




